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1 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Breve histórico da FAAP e Inserção Regional 

 

A Faculdade de Direito da FAAP está localizada no bairro de Higienópolis 

cuja história se confunde com a história da elite cafeeira paulistana, origem da 

Família Alvares Penteado.   

Ao falecer em 1947 deixou em testamento o delineamento da Fundação 

Armando Alvares Penteado com a determinação de que fosse construída no local 

em que hoje ainda se encontra, uma “Eschola de Bellas Artes, compreendendo 

Pintura, Esculptura, Decoração e Architetura, com uma Pinacoteca”. 

Em testamento determinou também que: a renda obtida com a venda das 

ações da Cia. Paulista de Estrada de Ferro e dos aluguéis de quatro edificações 

no Centro Velho de São Paulo seria dividida entre a Fundação e a Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, renda esta que a Politécnica recebe até 

hoje. 

Em 4 de janeiro de 1962, o governo estadual reconheceu a Fundação como 

entidade de utilidade pública. O mesmo reconhecimento foi realizado pelo governo 

federal em 1968, e pelo governo municipal em 1971. 

O ingresso na área educacional deu-se com a criação da Faculdade de 

Artes Plásticas e o curso de Licenciatura em desenho e Artes Plásticas, 

reconhecido, pelo extinto Conselho Federal de Educação, em 1963. 

Durante a década 70 foram criadas as Faculdades de Comunicação, 

Engenharia, Administração e Economia. 

Ainda, na década de 70 foi instalado  o centro de Processamento de Dados 

com o objetivo de tornar mais ágeis as informações. Na década de 80, visando 

uma capacitação dos docentes foi criado o Centro de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento do Ensino Superior. Durante este período e olhando para 

diferentes direções foram instituídos: O Instituto de Qualidade de Produtividade, o 

Instituto de Estudos Humanísticos, o Instituto Brasileiro de Altos Estudos e o 
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Centro de Aperfeiçoamento Profissional que passou a desenvolver cursos e 

treinamentos exigidos pelos mercados:  nacional e internacional. Em razão do 

desenvolvimento de todas essas atividades foi possível estabelecer convênios 

internacionais. 

A partir da década de 90 a FAAP passou por uma reestruturação que a 

transformou em uma entidade com espírito inovador e empreendedor, sua grande 

marca ainda hoje.  

Foi implantado um novo modelo administrativo, atualizado, moderno, para 

que pudesse sobreviver com autonomia, gerindo, equilibradamente, as receitas e 

os custos, possibilitando investimentos em recursos humanos, professores e 

funcionários mais qualificados, e materiais, aquisição de equipamentos e reforma 

geral das instalações. 

Além disso, para atingir o nível de qualidade a que se propõe, a Diretoria 

Executiva cuidou de:	

• estimular intercâmbios internacionais, possibilitando aos docentes e alunos 

ampliar os seus conhecimentos, motivados por uma nova visão, com mais 

conhecimentos e ideias; 

 

• incentivar ex-alunos a entrarem na vida acadêmica; 

 

• promover cursos de treinamento específicos para o corpo  técnico-

administrativo; 

 

• estimular o ensino a distância, nas áreas de graduação e pós-graduação, 

oferecendo cursos específicos para os professores e adquirindo o 

equipamento necessário; 

 

• implementar um maior dinamismo na área de intercâmbio com Instituições 

de Ensino Superior de outros países; 
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• envolver o mundo empresarial não só como sociedade civil organizada, 

participando do processo interno de avaliação, mas também, criando 

mecanismos de relacionamento efetivo com o mercado; 

 

• promover exposições de obras e acervos em convênio com os mais 

importantes museus do mundo, por meio do MAB (Museu de Arte Brasileira) 

para toda comunidade, dentro do projeto FAAP Social. 

	

A FAAP, em toda a sua trajetória educacional, sempre demonstrou 

competência para vencer desafios. A sociedade do século XXI exige nova postura 

a fim de atender às transformações tecnológicas e comportamentais da sociedade, 

sem, contudo, deixar de ser fiel a seu propósito essencial: seu compromisso com a 

educação, a ética, o conhecimento e a cultura. 

Ciente de que os mecanismos de apreensão, transformação e aplicação do 

conhecimento tem sido historicamente fatores determinantes para o progresso das 

sociedades, a FAAP sempre buscou talentos com capacidade para acompanhar 

esse progresso e traduzi-lo em saber para o seu corpo discente. 

Nessa ampla renovação, em sintonia com as mudanças do mercado, foram 

incorporadas as mais avançadas técnicas de gestão educacional, buscando, 

assim, atender à realidade do mundo pós-capitalista e cada vez mais globalizado. 

Como parte integrante da sua política de ação e da sua organização, a 

FAAP busca consolidar cada vez mais seus vínculos com organizações sociais, 

culturais, artísticas, governamentais e empresariais para fortalecer o 

desenvolvimento das suas unidades encarando-as como importantíssimas vias de 

acesso ao conhecimento. 

Assim, aos poucos, a FAAP e as Instituições de Ensino Superior, das quais 

ela é mantenedora, estão acompanhando o surgimento de um novo modelo de 

integração, com  as empresas e a sociedade, o que impulsiona o desenvolvimento 

do educando e facilita a sua imediata inserção no universo profissional. 

A administração da FAAP, em todos os níveis, distingue-se pela sua 

integridade e compromisso com a educação e com os valores éticos universais. 
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É toda essa trajetória e forma de se apresentar na sociedade brasileira, que 

impulsiona a Faculdade de Direito a se transformar em um centro de excelência 

entre as  Instituições de Ensino do nosso país. 

 

1.2 Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam as 
práticas acadêmicas da instituição  

 

A Fundação Armando Alvares Penteado, como uma Academia, está voltada 

para:  

• desenvolver a capacidade de seus alunos de tal forma que eles assumam a 

responsabilidade pela própria aprendizagem, atuando em parceria com 

seus mestres na dinâmica corrida direcionada ao futuro; 

 

• propiciar as condições necessárias para que cada unidade de ensino se 

transforme em facilitadora da aprendizagem, e que cada uma possa 

responder à crescente demanda dos enfoques interdisciplinares. Um agente 

de mudanças, inovador e criativo, preocupado não só com as posições do 

mercado ou do estado, mas reconhecendo-se um elemento vivo da 

sociedade;  

 

• dar condições para que cada uma das Faculdades possa construir projetos 

pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento do profissional capaz que 

domina o raciocínio, a ciência, a tecnologia;  

 

• criar um ambiente propício, ao respeito  das diferenças culturais, para o 

desenvolvimento e o bem estar de todos os seus recursos humanos; 
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• consolidar uma gestão, ágil, dinâmica e hábil no uso das tecnologias da 

informação, assumindo, junto às faculdades, o papel de facilitadora e 

buscando sempre envolver e estimular a criatividade do seu corpo discente.  

 

Em razão desses princípios, o egresso da FAAP deverá ser reconhecido 

pelo seu: compromisso social, conhecimento e atenção às relações humanas, 

apreço pela cultura e pela arte, consciência política, social e ecológica, 

pensamento crítico, manejo das habilidades multimodais de comunicação, aptidão 

no uso das novas tecnologias e persistência em buscar continuamente o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

A FAAP, que sempre soube enfrentar os desafios de mudança que surgiram 

no passado, hoje, confiando na sua capacidade administrativa e fortalecida ainda 

pelos seus valores e pela sua tradição, continua sua reestruturação para o futuro, 

convencida de que assim agindo continuará sendo um modelo para suas 

Faculdades.  

Ao refletir sobre a relação entre as Faculdades mantidas pela FAAP e a 

sociedade, devemos enfatizar que a educação faz parte de um conjunto de 

políticas públicas sociais, não podendo ser analisada somente a partir de aspectos 

específicos dela mesma, e em função de suas próprias necessidades, como: 

recursos humanos e técnicos, novos investimentos e financiamentos. 

A questão da política educacional, conforme explicitada pelo Estado, e 

presente nas Leis 9.394 e 10.861, conduziu à questão básica da política, a saber: 

“o problema constitucional” da busca, pelos atores educacionais, de uma solução 

para um problema que implica na definição de “ações estratégicas”, isto é, formas 

de ação orientadas por relações entre meios e fins.  

Explicitamente, ou não, a política educacional, como parte de um todo - o 

conjunto das políticas públicas sociais - possui um objetivo fundamental, que 

exprime a “funcionalidade social” atribuída ao sistema educativo, em um 

determinado momento histórico. 
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Ao se tornar transparente, esse objetivo faz referência às articulações da 

educação com as dimensões política, econômica e social de um projeto mais 

amplo. 

Este Projeto Pedagógico Institucional teve como ponto de partida, a reflexão 

dos grupos envolvidos na gestão e na condução do processo educacional nas 

Faculdades, para a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, Planos de 

Desenvolvimento Institucional e Projetos de Auto-Avaliação. 

Tudo o que já existia como prática precisou ser consubstanciado em um 

documento que deve servir como um guia permanente para as atividades nas 

áreas de ensino de graduação, ensino de pós-graduação lato-sensu e da 

extensão. 

 

1.3 Política de Ensino 

 

A globalização e o desenvolvimento da sociedade brasileira exigem a 

formação de novos profissionais aptos a apoiarem esses processos, que hoje são 

parte da realidade brasileira. 

Dessa forma a política de ensino tem como direcionamento, de acordo com 

a definição da missão e dos objetivos de cada uma das Faculdades, a: 

 

• formação do profissional inserido na sociedade global; 

• formação humanista; 

• produção de um ensino de excelência; 

• compromisso com as inovações tecnológicas; 

• respeito às diversidades sociais, políticas, econômicas e religiosas; 

• preocupação com a interdisciplinaridade; 

• ênfase no pluralismo metodológico; 
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• desenvolvimento do senso ético de responsabilidade social necessário ao 

exercício profissional. 

 

1.4 Política de Extensão 

 

A Política de Extensão tem por objetivo: 

• oferecer à comunidade, e à cidade de São Paulo serviços culturais, 

artísticos e  educacionais ; 

• firmar parcerias com órgãos públicos, empresas privadas, instituições de 

ensino e organizações do terceiro setor, que possam ser de interesse da 

comunidade em geral. 

 

A estratégia utilizada é a participação dos discentes, docentes, pessoal 

técnico-administrativo, nos simpósios, cursos, fóruns, seminários, certificações, 

palestras, mostras e no projeto FAAP Social sempre objetivando a aproximação 

das IES’s com a comunidade em que estão inseridas. 

Esse trabalho deve “alimentar” projetos, programas e planos de ação das 

Faculdades, e se refletir na Política de Ensino.  

	

1.5 Política de Gestão  

 

Cabe, sempre, à Diretoria de cada Faculdade, à Coordenação de cada 

curso e Órgãos Colegiados, cuidarem da gestão acadêmica, buscando obter o 

máximo rendimento de cada um dos órgãos técnico-administrativos e acadêmicos.  

A participação dos docentes e representação discente nos órgãos 

colegiados é de fundamental importância para dar continuidade aos programas e 

planos de ação definidos na graduação, pós-graduação e extensão. 
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1.6 Responsabilidade social da instituição, enfatizando a contribuição à 
inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região    

 

A Faculdade de Direito, como as demais Faculdades mantidas pela 

Fundação Armando Alvares Penteado, vê como sua primeira responsabilidade a 

formação de profissionais com competência e habilidades para que possam atuar 

no mercado nacional e internacional. Esta formação não deve privilegiar somente 

conhecimentos, mas também, o fortalecimento de valores éticos, e desta forma, 

contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. 

Ter responsabilidade social significa, para todos nós que trabalhamos nas 

faculdades mantidas pela Fundação Armando Alvares Penteado realizar ações 

que sejam eficazes. 

Participar dos Projetos: Trote Solidário, Dia da Responsabilidade Social, 

Festa de Páscoa, Campanha de Doação de Sangue, Campanha de Arrecadação 

de Agasalhos, Ingresso Solidário, Inclusão Cultural MAB/FAAP é, hoje, encarado 

pelo corpo discente, como uma oportunidade de conhecer e vivenciar uma 

realidade diferente e ao mesmo tempo de realizar sonhos. 

A edição de 2012 do dia da Responsabilidade Social trouxe ao campus 300 

alunos e 20 professores da rede pública do ensino médio das cidades de São 

Paulo, Osasco, São José dos Campos. Registro e Jundiaí.  

Um dos programas mais recentes na área da responsabilidade social é o 

Projeto de capacitação e inclusão para deficientes visuais “Núcleo de Superação”. 

O Núcleo, atualmente, concentra suas atividades na habilitação de 

tradutores-intérpretes (inglês-português).  

Participam do projeto de capacitação e inclusão para deficientes visuais, 

com módulos de informática, inglês e conversação, 16 trainees. O objetivo é 

atender ao aumento de demanda, especialmente, em função da Copa do Mundo e 

das Olimpíadas e tem a duração de três anos. 
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Os deficientes visuais trainees trabalham realizando diversas atividades no 

computador com a ajuda de softwares criados exclusivamente para atender a esse 

público. 

O projeto para habilitar tradutores-intérpretes envolve um treinamento 

especial que exige desses trainees o requisito essencial de conhecimentos sólidos 

da língua inglesa, em especial expressões idiomáticas e vocábulos específicos 

dos segmentos acadêmico, esportivo, jurídico. 
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2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1 Missão 

 

A missão da Faculdade de Direito da Fundação Armando Alvares Penteado 

é formar bacharéis em ciências jurídicas com senso ético, permanente 

preocupação com a cidadania, habilidades e competências técnico-profissionais, 

capacitados a exercer a Advocacia, a Magistratura, o Ministério Público, a 

Defensoria e outras atividades da Administração da Justiça e do Estado, bem 

como qualquer outra carreira voltada à assessoria e consultoria jurídica, buscando 

a compreensão, a efetivação e a ampliação dos direitos garantidos pelo sistema 

jurídico nacional e pela ordem internacional. 
 

2.2 Histórico de implantação e desenvolvimento 

 

A Faculdade de Direito da FAAP está localizada no bairro de Higienópolis 

que ao longo do século XX passou por um processo de verticalização 

acompanhado por um aumento da densidade demográfica, em razão da 

proximidade da área central, infraestrutura consolidada e a oferta de um serviço de 

educação de qualidade que, acabou por atrair não só a população do próprio 

bairro, mas também, alunos provenientes do interior do estado de São Paulo e 

outros estados do Brasil. 

A Faculdade de Direito foi credenciada no mesmo ato que seu curso foi  

autorizado  - Portaria nº 499,de 02 de março de 1999 (D.O.U. nº 50-E de 160399 e 

nº 93-E de 18-05-99), do Ministério da Educação, após as manifestações 

favoráveis da Comissão de Especialistas (MEC) e da Comissão da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

A Faculdade e o curso iniciaram suas atividades em agosto de 1999.  
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Em 31 de julho de 2003, foi pedido o reconhecimento do curso, o qual foi 

concedido pelo prazo de cinco anos pela Portaria nº 1112, de 05 de abril de 2005, 

publicada no Diário Oficial da União de 06/04/2005 – Seção I – página 21. 

Em 2011, a Faculdade passou por processo de avaliação para seu 

recredenciamento, o qual foi concedido pelo prazo de cinco anos pela Portaria nº 

1425 de 07 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 

10/10/2011 – Seção I – página 9.(*)1  

 A renovação de reconhecimento do curso veio com a Portaria nº 157 de 04 

de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 05/04/213 – Seção 1– 

página 30.  

Em todo o seu processo de evolução a Faculdade sempre buscou adequar 

o conteúdo didático aos requisitos do mercado, sem deixar de acompanhar as 

transformações tecnológicas e sem descuidar da formação cultural do seu corpo 

discente, de acordo com a sua missão. 

 

2.3 Objetivos e metas da Instituição 

 

2.3.1 Objetivos   

 

Os objetivos permanentes  são: 

• instituir novas oportunidades de formação múltipla do corpo discente, em 

especial por meio de maior integração com cursos de outras Faculdades 

mantidas pela FAAP e convênios nacionais e internacionais; 

• aprofundar a utilização de novas metodologias de apreensão de conteúdo e 

compreensão dos sistemas jurídicos, bem como de avaliação, para 

desenvolver no corpo discente habilidades e competências para o estudo 

                                            
1 Pela Portaria nº 1.448, de 12 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 

13/12/2016 – seção 1, página 17, a Faculdade foi, novamente, recredenciada. 
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autônomo, interdisciplinar, dinâmico e permanente dos princípios e 

institutos afetos ao Direito; 

 

• revisar e adequar permanentemente o uso dos recursos e plataformas 

tecnológicas a serviço das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas; 

 

• ampliar e aperfeiçoar o uso crescente de técnicas preventivas e negociais 

de decisão de conflitos, frente às tendências da dinâmica social 

contemporânea e à necessidade de redução da litigiosidade no contexto da 

sociedade atual; 

 

• estimular a realização de trabalhos de iniciação científica, pois, hoje,  a 

formação do bacharel em Direito exige cada vez mais sua aptidão para 

construir pesquisas científicas, com domínio preciso da linguagem jurídica e 

produção escrita e verbal;  

 

• integrar a teoria e a prática na perspectiva do corpo discente, tanto por meio 

da promoção de atividades de simulação de práticas operacionais e 

experiências profissionais, quanto pelo estímulo à participação dos alunos 

em atividades de simulação de cortes e fóruns de discussão de caráter 

nacional e internacional; 

 

• ampliar a oferta de estágios e oportunidades de integração profissional, 

tendo em vista que a formação integral do educando passa pela 

necessidade de capacitá-lo a atuar nas mais diversas opções cabíveis aos 

operadores do Direito.  

 

2.3.2 Metas 
 

• avaliar o Projeto Pedagógico do Curso e consequentemente a estrutura 

curricular até o período de conclusão desse PDI; 
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• oferecer aos alunos, semestralmente, uma disciplina extracurricular; 

 

• rever o processo de avaliação até o final de 2015; 

• oferecer anualmente um programa de reciclagem na área pedagógica; 

 

• oferecer, em 2015, atividades e cursos na área de mediação, conciliação e 

arbitragem; 

 

• manter, nos três primeiros anos do PDI, o número mínimo de três alunos 

em atividade de iniciação científica, dobrando esse número até o final  da 

sua vigência; 

 

• promover uma missão acadêmica, anualmente, para participar de fóruns de 

simulação de arbitragem;  

 

• realizar anualmente atividades simuladoras de práticas profissionais 

características das principais carreiras jurídicas, com o envolvimento de 

50% dos alunos;  

 

• duplicar a participação do Diretório Acadêmico, na criação de atividades 

extracurriculares;  

 
• aumentar em 10% a participação dos corpos discente e docente em 

programas de intercâmbio com  instituições já conveniadas;  
 

• realizar novos eventos cooperativos, anualmente,  com as instituições 

conveniadas, a partir de 2014;  

 

• ao final da vigência do PDI, alcançar 60% (sessenta por cento) de alunos 

da IES em Programas de Estágios não obrigatório; 
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• aumentar em 5 % o número de professores com título de doutor, até o final 

do PDI; 

 

• rever o Regimento Interno até o período de conclusão deste PDI . 

 

2.4 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

A Faculdade de Direito atua nas áreas de: ensino de graduação; ensino de 

pós-graduação lato sensu; e, extensão. 

A área de pesquisa contempla a iniciação científica. 

Na área do ensino de graduação a Faculdade oferece o Curso de Direito, 

com 160 vagas, e que teve a renovação de reconhecimento pela Portaria nº157, 

de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2013 

(*)2 

Na área de pós-graduação lato sensu, atualmente, a Faculdade está 

oferecendo os cursos de: 
	

Tabela 1 – Área de Atuação / Pós-graduação “Lato Sensu” 

Nome do curso 
Carga 
Horária 

Modalidade 
Nº de 
vagas 

Turno 

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 360 Presencial 20 Noturno 

Direito Processual Civil 360 Presencial 20 Noturno 

Direito Tributário Empresarial 360 Presencial 15 Noturno 

Meio Ambiente, Desenvolvimento sustentável e 

Questões Globais 
360 Presencial 20 Noturno 

Direito Administrativo e Constitucional 360 Presencial  15 Noturno 

Direito Tributário Empresarial 360 Presencial 15 Noturno 

                                            
2 A informação com os dados da renovação de reconhecimento do curso foi inserida após a 

elaboração do PDI. 
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Tabela 2 - Área de Atuação / Extensão 

Nome do curso Carga Horária Modalidade Nº de vagas Turno 

Contratos 30 Presencial 20 Noturno 

Temas Atuais de Direito Imobiliário 60 Presencial 30 Noturno 

Contabilidade Tributária 36 Presencial 25 Noturno 

Temas Atuais do Direito Imobiliário 60 Presencial 40 Noturno 

Direitos Fundamentais:  

Conceito, Eficácia e Perspectivas 
30 Presencial 50 Matutino 

Licitação 18 Presencial 25 Noturno 

As inovações do novo CPC 36 Presencial 25 Noturno 

Direito Empresarial – Societário 60 Presencial 20 Matutino 

Temas Atuais de Direito Imobiliário 60 Presencial 20 Matutino 

Contratos 30 Presencial 20 Noturno 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

3.1 Cronograma de implantação e desenvolvimento para o período do 
PDI 

 
3.1.1 Programação de Abertura de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
 
Tabela 3 - Programação de Abertura de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

Nome do curso Modalidade 
Nº de 

alunos/turma 
Nº 

turmas 
Turno (s) de 

Funcionamento 
Início de 

funcionamento 

 Direito 

Administrativo e 

Constitucional 

Lato Sensu 15  1 Noturno 2014 

Direito do 

Trabalho e 

Processual do 

Trabalho 

Lato Sensu 20  1 Noturno  2014 

Direito 

Processual Civil 

Lato Sensu 20  1 Noturno  2014 

Direito Tributário 

Empresarial 

Lato Sensu 20  1 Noturno  2015 

Governança 

Global e Gestão 

de 

Sustentabilidade 

Corporativa 

Lato Sensu 25 1 Noturno 2015 

Direito Civil e 

Processual Civil 

Lato Sensu 20 1 Noturno 2015 
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3.1.2 Programação de Abertura de Cursos de Extensão 

 

Tabela 4 - Programação de Abertura de Cursos de Extensão 

Nome Curso Modalidade Nº de 
alunos/turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Início de 
funcionamento  

 Fusões Arbitragem Extensão 20  1 Noturno 2015 

Capacitação, 

Treinamento e 

Aperfeiçoamento de 

Mediadores e 

Conciliadores 

Extensão 20  1 Noturno 2014 

 

 Contabilidade Tributária Extensão 20  1 Noturno 2015 

Contratos Extensão 30  1 Noturno 2014 

 

Direitos Fundamentais: 

Conceito, Eficácia e 

Perspectivas 

Extensão 50 2 Noturno 2014 

Licitações Extensão 25 1 Noturno 2014 

Temas Atuais de Dirieto 

Imobiliário 

Extensão 40 1 Noturno 2014 

 

3.2 Plano para atendimento das diretrizes pedagógicas 
 

3.2.1 Perfil do egresso 

 

O egresso da Faculdade de Direito da FAAP deverá aliar uma sólida base 

técnica à formação humanística, de tal forma a se inserir nos diversos segmentos 

do mercado de trabalho de sua área. Para tanto, deve apresentar as seguintes 

competências: 

• compromisso com a ética, a cidadania e a qualidade da prestação da 

justiça; 

• visão globalizada das relações econômicas, políticas e culturais; 
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• consciência de sua responsabilidade social, política e ambiental; 

• consciência de seu papel em uma sociedade em permanente 

transformação e da necessidade de buscar uma formação continuada; 

• formação interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber e 

diferentes áreas das ciências jurídicas; 

• raciocínio prático apto a julgar, persuadir, prevenir e/ou decidir conflitos; 

• capacidade de trabalhar em equipe, estando apto a liderá-la; 

• domínio da leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos ou normativos; 

• criatividade e senso crítico na interpretação e utilização das fontes do 

Direito, bem como na busca das soluções mais justas e adequadas para 

problemas; 

• adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas 

ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

• pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 

• domínio de tecnologia e métodos atualizados para compreensão e 

aplicação do Direito. 

 

A estas habilidades e competências intelectuais e técnicas do bacharel em 

Direito devem corresponder também uma nova postura ética, que o recoloque nos 

centros de produção de conhecimento e decisão, tanto na área pública quanto na 

área privada, como cidadão responsável e consciente das novas pautas nacionais 

e internacionais. 

Com isso, a Faculdade propõe-se a formar bacharéis com perfil 

empreendedor e com capacidade de responder às demandas de uma sociedade 

cada vez mais dinâmica, contribuindo para a promoção de valores humanistas, o 

respeito pela diversidade, o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país 

e sua inserção no cenário internacional. 
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3.2.2 Seleção de conteúdos 

 

Os conteúdos curriculares do curso de graduação são definidos pela: 

• missão da instituição;  

• demandas do mercado, de modo a formar um profissional 

globalizado apto a atuar na sociedade contemporânea; e, 

• perfil do egresso.  

 

Os conteúdos são discutidos nos órgãos colegiados competentes, 

Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante, e, no processo de seleção 

são considerados, também, os resultados das pesquisas com os profissionais de 

mercado, ex-alunos e órgãos de classe para compreender as demandas e 

tendências do mercado. 

 

3.2.3 Princípios metodológicos 

 

Os princípios metodológicos que estimulam as ações acadêmicas têm foco 

na atuação do futuro profissional e combinam diferentes estratégias (em razão da 

diversidade de conteúdos), pressupondo a utilização de: 

• aulas expositivas e dialogadas; 

• seminários e apresentação de projetos; 

• exercícios em sala de aula; 

• atividades práticas.  

 

A metodologia de ensino deve ser ativa e estimuladora, permitindo que o 

estudo do Direito não se reduza à recepção e reprodução de informações, mas 

também estimule a criação de conhecimento, bem como habilidade e 
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competências para tomar decisões. Acima de tudo, a metodologia deve contribuir 

para a formação de um bacharel em Direito que possa intervir na sociedade de 

forma reflexiva e transformadora. 

 

3.2.4 Processo de avaliação 
 
3.2.4.1 Avaliação Institucional 

 

O	processo	de	avaliação	institucional	envolve	uma	série	de	ações,	a	saber:	

• avaliação	da	CPA	–	Todos	os	anos	a	CPA	faz	uma	avaliação,	consolidada	em	

um	 relatório	 final	 que	 é	 postado	 no	 e-MEC.	 Esta	 	 avaliação	 é	 realizada,	

tendo	 por	 base	 o	 projeto	 de	 autoavaliação	 institucional,	 aprovado	 pelo	

DEAES/INEP,	em	22/09/2005;(*)3	

	

• ações	decorrentes	do	processo	de	autoavaliação	-		A	partir	do	recebimento	

do	 relatório	 final	 da	 CPA,	 o	 mesmo	 é	 discutido	 com	 a	 comunidade	

acadêmica	 no	 âmbito	 dos	 órgãos	 colegiados	 inclusive	 com	 reuniões	

realizadas	com	representantes	de	classes	e	os	coordenadores.	
	

• avaliação	externa	–	além	do	processo	de	avaliação	interno,	a	Faculdade,	de	

acordo	com	a	legislação	vigente,	estará	sujeita	a	avaliação	externa,	para	fins	

de	recredenciamento.	

	

  

                                            
3 De acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº065, de 09 de outubro de 2014, em 30 de 
março de 2017 foi inserido no Sistema e-MEC o 2º Relatório Parcial que enfocou prioritariamente: o 
desenvolvimento institucional na dimensão responsabilidade social; as políticas acadêmicas nas 
dimensões: comunicação com a sociedade e política de atendimento aos discentes; as políticas de 
gestão nas dimensões políticas de pessoal, organização e gestão da instituição, sustentabilidade 
financeira; e, a infraestrutura. Pelas características da nova dinâmica do trabalho a CPA houve por 
bem não analisar, tão somente, o ano de 2016, mas utilizou, também, todas as informações 
disponíveis para os eixos/dimensões até março de 2017. 
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3.2.4.2 Avaliação de Aprendizagem 

 

Os professores atribuem quatro notas ao semestre.  A N1 corresponde a: 

35%, a N2 corresponde a: 20%, a N3 corresponde a: 35%, a N4 corresponde a: 

10%. Estas notas são resultado de um conjunto de provas, atividades práticas e 

uma avaliação integrada. 

Partindo da premissa que só é possível a realização dos objetivos 

educacionais quando as avaliações são eficazes, nossa principal meta é realizar, 

até o final de 2015, uma ampla discussão, com o Núcleo Docente Estruturante 

visando aperfeiçoar o processo de avaliação 

 

3.2.5 Atividades Práticas 

 

 Já as atividades práticas realizadas na própria instituição são 

desenvolvidas por meio do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da 

FAAP, que está estruturado e operacionalizado com regulamentação própria. O 

Núcleo de Prática Jurídica tem por principais objetivos a organização e a 

promoção das atividades práticas do corpo discente, tendo em vista o 

aperfeiçoamento da formação profissionalizante buscada neste curso.  

Para tanto, procura empreender: 

• otimização da compreensão crítica e interdisciplinar da atuação do 

operador do Direito, nas diversas posições da dinâmica social;  

 

• a efetiva interação entre as dimensões teóricas e práticas do 

processo de aprendizagem das disciplinas especificamente jurídicas; 

 

• análise de casos simulados, baseados em casos reais e adaptados 

para fins pedagógicos, sob a supervisão de orientador encarregado, 

atentando-se para a área da atividade. 
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3.2.6 Estágio 
	

A atividade de estágio é obrigatória para a composição da formação do 

aluno do Direito.  

Sua realização é afeta ao Núcleo de Prática Jurídica e se dá em duas 

modalidades: 

 

a) REAL: consiste em atividades relativas à situações fáticas, à propostas 

reais de desenvolvimento do aluno como operador do Direito, nos 

diversos ramos das Ciências Jurídicas.  

Sendo a atividade desenvolvida junto a escritórios de advocacia, 

empresas, tribunais, promotorias de justiça, defensorias públicas e 

similares, será considerada atividade de estágio real externa. Na 

hipótese de desenvolvimento de atividade junto ao Juizado Especial 

Cível, estabelecido e conveniado com a Faculdade de Direito, 

guarnecido com professor supervisor direto do aprendizado do aluno, 

será considerada atividade de estágio real interna. 

 

b) SIMULADO:  consiste em atividades relativas à situações similares e 

propostas com base em casos concretos adaptados com fins 

pedagógicos, em sede dos Laboratórios de Prática, sob orientação de 

professor especialmente nomeado para esse fim, observando, para 

tanto, as áreas de atuação, quais sejam, civil, penal, empresarial-

tributário, administrativo constitucional ou trabalhista – previdenciária. 

 

Toda atividade de Estágio será acompanhada por professor supervisor do 

estágio, e ao final, avaliado, para fins de certificação de cumprimento de atividade, 

pelo Coordenador do Núcleo de Prática. 
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3.2.7 Atividades complementares 

	

Na composição da estrutura curricular, estão contidas as atividades 

complementares, que se dividem em três espécies: atividades de ensino, 

atividades de pesquisa e atividades de extensão. 

As atividades de ensino serão compostas pela realização obrigatória da 

disciplina de Criatividade, pela realização de disciplinas extra-curriculares na 

Faculdade de Direito ou em outros cursos das Faculdades mantidas pela 

Fundação Armando Alvares Penteado. 

As atividades de pesquisa ocorrerão por meio da produção de pesquisa e 

trabalhos escritos sobre diferentes diversos assuntos da área jurídica, à escolha 

do aluno, sob a orientação de um professor orientador, podendo gerar um projeto 

a ser desenvolvido com mais complexidade no Trabalho de Conclusão de Curso. 

Já as atividades de extensão serão desenvolvidas com a participação do 

aluno em debates e palestras internas e externas, visitas a órgãos públicos e 

privados, casas legislativas e tribunais, sob a coordenação de um professor 

responsável e, em algumas oportunidades, com produção de trabalho acadêmico 

para maior aproveitamento da atividade.		

	

3.2.8 Trabalho de Curso 

 

Para a conclusão do curso de graduação em Direito, será obrigatória a 

apresentação e defesa oral do Trabalho de Conclusão de Curso, perante banca 

examinadora, de conformidade com este regulamento. 

A elaboração e defesa do TCC têm por finalidade: proporcionar aos alunos 

da graduação a oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, a capacidade de realização de pesquisa científica, segundo 

critérios ditados pela Metodologia Científica e a capacidade de interpretação e 

crítica sobre tema jurídico pertinente ao programa desenvolvido durante o curso. 
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No início do 9º semestre deverá entregar na Coordenadoria de Pesquisa, 
anteprojeto assinado pelo Professor Orientador, devendo finalizar o trabalho no 

10º semestre, conforme calendário letivo. 

Durante os dois semestres, nas datas estipuladas pela Coordenadoria de 

Pesquisa, o aluno deverá entregar relatórios parciais que serão avaliados, sendo 

que essas notas farão parte da Avaliação Final do TCC. 

O aluno poderá indicar o seu orientador, observados os critérios de 

aceitação estabelecidos pelos professores e cada professor poderá orientar até o 

máximo de 8 (oito) alunos. 

O professor orientador deverá escolher seus orientandos dentro do prazo 

estabelecido pela Coordenadoria de Pesquisa sendo-lhe facultado o direito, 

quando entender necessário, de entrevistar o candidato, analisar seu projeto, bem 

como utilizar outros critérios classificadores, inclusive testes ou provas. 

A elaboração do TCC, cuja entrega deverá ser feita no prazo estipulado 

pela Coordenadoria de Pesquisa no 10º semestre, compreende as seguintes 

fases: 

• escolha do tema, do orientador e do anteprojeto de trabalho de curso no 

início do 9º semestre; 

 

• elaboração de 4 (quatro) relatórios a serem entregues no decorrer do 9º e 

10º  semestre, conforme data e cronograma estabelecidos pela 

Coordenadoria de Pesquisa; 

 

• concordância expressa do orientador para a apresentação final do trabalho; 

 

• defesa da trabalho de curso perante banca examinadora constituída do 

orientador e dois professores convidados. 

 

O professor-orientador deverá: 
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• atender aos alunos nos horários previamente estabelecidos na Instituição, 

fora do horário de aulas do aluno; 

 

• controlar a frequência na data da orientação, reunindo material apresentado 

em uma pasta da qual constará o nome dos seus orientandos. 

 

• presidir a banca examinadora da defesa do trabalho de curso do aluno sob 

sua orientação. 

 

A banca examinadora poderá ser integrada por docentes externos, 

convidados a critério do orientador ou pela Coordenadoria de Pesquisa. E, cada 

sessão de defesa de trabalho de curso terá a duração de 40 minutos. 

A nota final, de 0 (zero) a 10 (dez), será o resultado da média das notas 

atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

O trabalho de curso que não atender aos requisitos mínimos de adequação 

científica será reformulada pelo aluno, por uma só vez, com a anuência do 

professor orientador, cabendo a designação de nova banca. 

	

Obs.: Os regulamentos da atividade prática de estágio, das atividades complementares e o do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), são disponibilizados eletronicamente no site e no 

blackboard. 

	

3.3 Oportunidades diferenciadas de integralização do curso  

 

O extraordinário aproveitamento de estudos se destina a alunos que 

apresentem o domínio dos conteúdos programados, conforme prevê o art.47, §2º, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 e o Parecer 

CNE/CES nº 26/2002. 

O aluno deverá demonstrar por provas e outros instrumentos de avaliação, 

aplicados por banca examinadora especial,  que pode ter abreviada a duração do 
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curso, de acordo com as normas fixadas pelo Colegiado de Curso e aprovadas na 

Congregação. 
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3.4 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto a 
flexibilidade dos componentes curriculares 

	

A flexibilidade, de forma bem direta,  está garantida com as disciplinas 

eletivas do 9º e 10º semestres e com a  disciplina de Seminário Jurídico, 

ministrada no 2º semestre.  

As disciplinas eletivas permitem que os alunos orientem sua formação de 

acordo com seus interesses e aptidões. 

Já a disciplina de Seminário se constitui em fórum adequado para 

conhecimento dos conceitos clássicos do Direito, aliado ao estudo e debate de 

tendências e assuntos novos relacionados à teoria e à prática jurídica. 

 

3.5 Avanços Tecnológicos   

 

A comunidade acadêmica – corpo docente, corpo discente, corpo gestor e 

corpo técnico-administrativo tem à disposição uma infraestrutura de  informação 

que permite a execução do Projeto Pedagógico de Curso. 

Os softwares são atualizados, de acordo com a requisição dos docentes em 

função das necessidades de cada disciplina. 

A plataforma Blackboard atende as necessidades pedagógicas, já o Lyceum 

e o GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos – atendem as necessidades 

técnico-administrativas. 

Os laboratórios do Prédio 5, 2º subsolo atendem as disciplinas do curso 

quando necessário para atividades programadas. 

O aluno tem, também, para a realização de trabalhos a sala de usuário que 

fica no Prédio 3, andar térreo. 
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4 CORPO DOCENTE 

 

4.1 Requisitos de Titulação 

 

Todo o candidato à docência deve ter, preferencialmente, o título de mestre 

ou doutor, admitindo-se o grau de especialista somente em áreas muito 

específicas. 

 

4.2 Experiência no magistério superior e experiência profissional não 
acadêmica 

 

A experiência acadêmica no ensino superior é importante, assim como a 

titulação, mas quando a disciplina conta com um enfoque de cunho prático 

profissional a experiência não acadêmica deve estar aliada à experiência 

acadêmica e a titulação. 

	

4.3 Critérios de Seleção e Contratação de Docentes 

 

No momento de contratação professor deve apresentar comprovação da  

titulação acadêmica e da experiência acadêmica e profissional.  

A contratação de docentes da Faculdade de Direito  é realizada atendendo 

as seguintes fases: 

1ª) Definição do perfil do professor; 

2ª) Avaliação do Currículo conforme o perfil; 

3ª) Entrevista com o Coordenador do Curso e, quando necessário, com o 

Diretor da IES, para validação das informações previamente apresentadas. 
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4.4 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 
 
4.4.1 Políticas de Qualificação 

 

Durante o período de planejamento acadêmico, no início de cada período 

letivo, ocorre o Projeto de Atualização Pedagógica. Neste, são desenvolvidos 

cursos, seminários e palestras que colaboram para a melhoria contínua dos 

docentes, sendo os temas referentes à política educacional, métodos e práticas de 

ensino, avanços tecnológicos e temas pertinentes à educação. 

Nesse período também são oferecidos cursos para que os docentes 

possam trabalhar melhor com alunos portadores de necessidades especiais. 

Além disso são concedidos aos professores subsídios de 50% a 100% em 

programas de pós-graduação lato senso e extensão oferecidos pela FAAP, assim 

como existe estímulo a participação em congressos nacionais e internacionais nas 

áreas de conhecimento da Faculdade. 

 

4.4.2 Plano de Carreira Docente (*)4  
	
O Plano de Carreira Docente da Faculdade de Direito é o mesmo que o das 

outras faculdades mantidas pela Fundação Armando Alvares Penteado. Após a 

admissão como professor colaborador e de acordo com sua formação acadêmica 

e profissional, o docente é classificado em um dos níveis da Carreira Docente. 

O processo de classificação é coordenado e relatado pelo vice-diretor, por 

meio de Comissão do Magistério, sendo efetivado pela Diretoria Executiva. A 

classificação é determinada pelo número de pontos obtidos e titulação necessária. 

Além dos documentos exigidos pela área de Recursos Humanos, 

Curriculum Vitae e os demais documentos comprobatórios relativos a títulos, 

experiência acadêmica e realizações profissionais, deverão ser entregues à Vice-

Diretoria de sua Faculdade, no prazo máximo de 30 dias a partir da admissão. No 

caso da não entrega de toda a documentação no prazo estipulado, a Vice-Diretoria 
                                            
4 O Plano de Carreira Docente foi protocolado no Ministério do Trabalho em 09 de junho de 2015. 
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montará o processo com os documentos entregues na área de Recursos 

Humanos. 

A vigência da classificação de docente ocorrerá conforme deliberação da 

Diretoria Executiva. 

 

OBS.: O plano da carreira docente é entregue para o professor, pelo RH, no 

momento de sua contratação, e, também, fica disponibilizado no Blackboard. 

 

4.4.3 Regime de Trabalho 

 

Todos os professores são contratados de acordo com a CLT, em regime de 

tempo integral, parcial ou horista. 

 

4.5 Procedimentos para substituição eventual dos professores do 
quadro 

 

Quando a ausência do docente é programada, ou mesmo, identificada com 

antecedência, a substituição é realizada por um professor previamente indicado e 

com conhecimento e domínio do conteúdo a ser desenvolvido, ou alternativamente 

é feita a permuta entre aulas e, em último caso é realizada a programação de 

reposição da aula. 
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4.6 Plano de expansão do corpo docente, para o período de vigência do 
PDI   

	
Tabela 5 - Plano de expansão do corpo docente, para o período de vigência do PDI   

Titulação 2013  2014 2015  2016 2017 

Especialista 0 0 0 0 0 

Mestre  1 3   2 1 2 

Doutor 1 2   0 1 0 

 

Vale ressaltar que eventualmente se algum professor for desligado deverá 

ser contratado um novo docente com, no mínimo, título de especialista, se 

necessário. 

Para os próximos 5 anos, será mantida uma política de baixa rotatividade, 

fixando o Professor à Instituição. 
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5 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

5.1 Critérios de seleção e contratação 

 

O processo de seleção e contratação do corpo técnico-administrativo 

(Administração Acadêmica, Apoio Operacional, Secretário Acadêmico, 

Assistentes e Auxiliares Administrativos da Direção) segue as seguintes fases: 

a) encaminhamento do perfil do profissional ao Setor de Recursos 

Humanos para prospecção de candidatos para a vaga; 

b) análise de currículos; 

c) processo seletivo desenvolvido pela Gerência Acadêmica, ou 

Coordenação de Curso; 

d) entrevista com o Diretor da IES. 

 

5.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

 

A todos os funcionários é oferecida a possibilidade de realizar cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu, gratuitamente, sendo que a Faculdade 

procura adequar os horários no sentido do funcionário conseguir desenvolver suas 

atividades acadêmicas e, também, melhorar seu preparo profissional. 

No âmbito da Fundação Armando Alvares Penteado são promovidos 

encontros de integração do corpo técnico-administrativo em que a qualificação tem 

como foco a formação da visão integrada das atividades de toda a Fundação. 

Os funcionários são avaliados por sua chefia imediata e promovidos por 

desempenho e tempo de serviço. A partir dessas variáveis os funcionários são 

promovidos na tabela de cargos e salários. Essa é dividida em classes e 

patamares, com 5 variações possibilitando a sensibilidade necessária para manter 

a motivação e o comprometimento. 
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5.3 Plano de Expansão do Corpo Técnico/Administrativo  

 

O cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo evoluirá 

em função das necessidades de prestação de serviços aos alunos e professores. 
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6 CORPO DISCENTE 

 

6.1 Formas de ingresso 

 

O ingresso dos alunos é realizado por Processo Seletivo, sendo efetivado 

por diferentes modalidades: 

 

• Exame Nacional do Ensino Médio – o aluno entra com a documentação 

referente ao ENEM e é selecionado conforme suas notas, de forma 

classificatória; 

 

• avaliação tradicional: os exames ocorrem, semestralmente para as vagas 

de agosto e fevereiro, para alunos que concluíram a 3º série do Ensino 

Médio. 

 

• avaliação antecipada: os exames realizam-se, normalmente, em  julho e 

outubro para vagas de fevereiro do ano seguinte, também para alunos que 

concluíram a 3ª série do Ensino Médio. 

 

• avaliação especial e para transferência: o processo realiza-se, 

normalmente, no final de julho e no final de janeiro para o preenchimento de 

vagas remanescentes de agosto e fevereiro respectivamente. Este engloba 

as seguintes situações: 

• ingresso – destinado àqueles que já concluíram o ensino 

médio e queiram concorrer às vagas eventualmente não preenchidas pelos 

processos anteriores; 

• aproveitamento de estudos – destinado aos portadores de 

Diploma de Curso Superior e ou aqueles que tenham interrompido seus 

estudos no Curso Superior e, num caso ou noutro, queiram ingressar em 

cursos afins das Faculdades mantidas pela FAAP; 
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• transferência interna – destinado àqueles que queiram 

transferência entre cursos das Faculdades mantidas FAAP; 

• transferência externa – destinado àqueles que queiram 

transferência de outras instituições para o curso de Direito da  Faculdade de 

Direito da FAAP. 
 

6.2 Programas de apoio pedagógico e financeiro 

 

A Faculdade de Direito conta com uma Central de Bolsas, responsável pela 

seleção e acompanhamento de bolsas de estudos. A cada final de semestre, os 

alunos são avisados dos prazos e documentos necessários para a inscrição no 

processo para concessão das Bolsas. Estas bolsas são as bolsas auxílio.  

O corpo discente conta também com o setor de Relações Internacionais, 

instalado no Prédio 1 e que cuida do intercâmbio com as Instituições de Ensino 

estrangeiras que possuem convênio com a Faculdade de Direito. 

A ouvidoria está devidamente instalada e tem atuado sistematicamente 

junto as coordenações de curso, secretaria e direção nos questionamentos 

direcionados à Faculdade de Direito. 

 

6.3 Programas de estímulo à permanência  

 

O nivelamento do discente ocorre por meio de ações da Faculdade de 

Direito, promovendo cursos e atividades nas áreas de conhecimento necessárias. 

Também é oferecido como nivelamento curso de Comunicação e Expressão online 

aos alunos ingressantes.  
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6.4 Organização estudantil  

 

O Diretório Acadêmico é o órgão de representação estudantil que, além, de 

ter assento nos órgãos colegiados, de acordo com o Regimento, desenvolve 

atividades próprias de interesse do corpo discente. 

A representação discente é escolhida pelos alunos regulares, entre seus 

pares, sob a coordenação do Diretório Acadêmico. 

Pretende-se como meta a partir de 2014, que o Diretório Acadêmico atue 

efetivamente no sentido de incentivar os alunos a participarem de atividades 

extracurriculares e atividades complementares ao ensino como visitas técnicas, 

etc. 

 

6.5 Acompanhamento dos egressos 

 

A Associação dos Antigos Alunos da FAAP - AAAFAAP, desde 1995 é o 

canal de comunicação entre os ex-alunos e a Faculdade. Seu site 

www.aaafaap.org.br permite que ex-alunos possam localizar colegas de turma, 

procurar ou oferecer emprego, receber informações atualizadas das atividades 

desenvolvidas no campus, em qualquer lugar, a qualquer hora. 

Os associados têm descontos exclusivos nos cursos de Pós-Graduação, no 

Teatro FAAP, na Livraria Cultura (via web). Eles também podem frequentar a 

Biblioteca FAAP (em horários especiais), além das exposições e eventos culturais 

que ocorrem no Museu de Arte Brasileira - MAB / FAAP. 

As pesquisas com os egressos são úteis, não somente, para a elaboração 

do relatório da Comissão Própria de Avaliação, mas também, para compreender 

as demandas e tendências do mercado, subsidiar a elaboração de projetos de 

educação continuada e auxiliar o processo de seleção de conteúdos. 

Semestralmente, a Faculdade promove palestras ou atividades dirigidas aos 

discentes aplicadas e promovidas por egressos convidados, sob a coordenação de 

um professor responsável, nas mais diversas áreas do Direito. 
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Há oportunidade para que egressos retornem à instituição na qualidade de 

docentes. O conhecimento da cultura da organização propicia que alguns ex-

alunos estejam entre os professores com melhor avaliação sendo alvos constantes 

de homenagens por ocasião das formaturas. 
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7 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

7.1 Estrutura Organizacional com instância de decisão 

 

De acordo com o Regimento em vigor a Faculdade de Direito da Fundação 

Armando Alvares Penteado contempla os seguintes órgãos: 

 

7.1.1 Congregação 

 

Órgão maior de deliberação da Faculdade. A Congregação reúne-se, 

ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano e, extraordinariamente, quando 

convocada pelo Diretor, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço de 

seus membros. 

 

7.1.2 Colegiado 

 

Órgão técnico de coordenação e assessoramento, nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, 

duas vezes por semestre, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor 

ou a requerimento de um terço dos membros que o constituem. 

 

7.1.3 Diretoria 

 

Órgão executivo de supervisão das atividades da Faculdade A Diretoria, 

exercida pelo Diretor, é órgão executivo de supervisão das atividades da 

Faculdade. Em sua ausência e impedimentos o Diretor é substituído pelo Vice-

diretor. O Diretor e o Vice-diretor são designados pela Mantenedora, com mandato 

de dois anos, com a possibilidade de recondução aos cargos diretivos. As 
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informações completas a esse respeito encontram-se presentes no Regimento da 

Faculdade, disponível na Portaria nº 40, Biblioteca, Diretoria da Faculdade e 

Diretório Acadêmico. 

 

7.1.4 Núcleo Docente Estruturante 
 

Órgão técnico de acompanhamento, no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do curso. O Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) constitui-se em um grupo de docentes com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

• contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

  

• zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo;  

 

• indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as demanda da ciência do Direito, dos 

efeitos sócio-ambientais da globalização e da mundialização das relações 

humanas;  

 

• zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 

A indicação e renovação dos membros do NDE serão feitas pelo Colegiado 

de Curso da Faculdade Direito da FAAP e aprovada pela Congregação. 

Quanto à composição do Núcleo Docente: 
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• será formado por, no mínimo, cinco professores pertencentes ao corpo 

docente do curso; 

 

• no mínimo três quintos de seus membros devem possuir titulação 

acadêmica de Doutor; 

 

• todos os membros devem possuir regime de trabalho em tempo parcial ou 

integral na instituição, sendo que pelo menos um docente deve apresentar 

atuação em tempo integral na instituição; 

 

• os membros deverão permanecer por três anos no NDE, no mínimo, exceto 

por causa de força maior ou imprevista ou devido a desligamento do 

docente; 

 

• a cada três anos, poderão ser substituídos até dois quintos dos membros 

do NDE, através de processo de escolha por sufrágio e indicação pela 

totalidade dos docentes do curso. Este processo será finalizado em reunião 

de Colegiado de Curso. Esta estratégia de renovações parciais do NDE visa 

permitir continuidade no pensar do curso; 

 

• o docente que porventura for nomeado para substituir outro, desligado do 

NDE antes do término do mandato de três anos, deverá permanecer com 

este status apenas até o termino do mandato daquele que substitui, 

podendo participar normalmente no processo de renovação do NDE quando 

de sua realização. 

 

O Núcleo deve reunir-se ordinariamente duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Colegiado do Curso ou pela 

maioria de seus membros titulares. 
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7.2 Organograma Institucional e Acadêmico 
 
Figura 1 - Organograma Institucional e Acadêmico 
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7.3 Colegiado: composição 
 

Figura 2 – Colegiado: composição 
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7.4 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

 

No desempenho de sua missão, a Faculdade utiliza, também, os seguintes 

órgãos de apoio: 

 

Gestão de Carreiras   

A Faculdade, por si ou por entidades públicas ou privadas, conveniadas à 

Fundação Armando Alvares Penteado, pode intermediar estágio curricular, ou 

profissional por meio da Gestão de Carreiras.  

 

FAAP Pós-Graduação   

Em conjunto com a Diretoria da Pós-Graduação, a Faculdade promove 

cursos Lato Sensu e demais atividades de extensão, nos quais são desenvolvidas 

novas metodologias de ensino/aprendizagem, buscando alternativas consistentes 

e criativas capazes de contribuir para o aperfeiçoamento profissional da 

comunidade.  

 

Instituto Confúcio para Negócios FAAP 

O Instituto Confúcio para Negócios FAAP tem por objetivo promover a 

língua e cultura chinesas, com a ênfase em negócios, oferecendo, além do estudo 

da língua, seminários empresariais, cursos de capacitação sobre a China em nível 

de pós-graduação e atividades culturais e artísticas. Com o intuito de melhorar o 

conhecimento mútuo sino-brasileiro, criando uma plataforma sofisticada para 

temáticas relacionadas à China. 

 

Idiomas FAAP 

Os alunos contam, também, com um Núcleo de Idiomas que oferece cursos 

de espanhol, inglês, português para estrangeiros, preparatório para  o CELPE-

BRAS, IELTS, TOEFL IBT, comunicação escrita. 
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Assessoria de Relações Internacionais  

A Faculdade utiliza a Assessoria de Relações Internacionais com a 

finalidade principal de identificar programas de cooperação técnica e científica 

adequados às diretrizes de excelência, dando suporte à celebração, 

desenvolvimento, execução e organização dos convênios firmados.  

 

7.5 Autonomia da IES em relação à mantenedora  

 

Perante as autoridades públicas e o público em geral é a Fundação 

Armando Alvares Penteado responsável pela Faculdade. É sua responsabilidade 

tomar os procedimentos necessários ao seu bom funcionamento, respeitados os 

limites da lei, do Regimento Interno, a liberdade acadêmica dos corpos docente e 

discente, a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos, e a sua 

autonomia didático-científica 

Compete principalmente à Diretoria Executiva da Fundação Armando 

Alvares Penteado promover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários, e assegurando-lhe os suficientes recursos humanos e financeiros. 

 À Diretoria Executiva da Fundação Armando Alvares Penteado é reservada 

a administração: orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da Faculdade. 

Dependem de aprovação da Diretoria Executiva da Fundação Armando 

Alvares Penteado todas as decisões e providências que importem realização ou 

aumento de despesas. 
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8 AUTOAVALIAÇÃO ACADÊMICA 
 
8.1 Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizado no 

processo de autoavaliação 

 

De acordo com a legislação vigente a Avaliação Institucional continuará a 

ser realizada em consonância com o projeto de autoavaliação elaborado pela 

Comissão Própria de Avaliação.  

 A ideia de avaliação está centrada na missão como elemento irradiador da 

análise das dez dimensões formando um todo para o qual todo o resultado deve 

retornar em um processo constante de melhoria da Faculdade e sua relação com 

a sociedade, com suas políticas e sua forma de gestão.   

	
	
	
	
	
	
	

	

	 	

 

 

 

  PDI 

   Missão 

Sociedade 
•  Responsabilidade social da instituição 
•  Comunicação com a sociedade 

 

 Políticas 
•  Ensino-Pesquisa-Extensão-Pós-graduação 
•  Pessoal (Docente e Técnico-administrativo) 
•  Atendimento ao estudante 

Gestão e Apoio 
•  Organização e gestão 
•  Infraestrutura física 
•  Planejamento e avaliação 
•  Sustentabilidade financeira 
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Anteriormente à Lei 10.861/2004, a Faculdade de Direito já realizava 

algumas ações de autoavaliação, centradas, principalmente, no processo de 

ensino e aprendizagem do ensino de graduação. 

O processo de autoavaliação pressupõe uma abordagem metodológica que 

se apresenta, não somente, como uma lista de tarefas de investigação, mas um 

argumento destinado a demonstrar que:  todas as atividades realizadas em 

conjunto, constituem a melhor maneira de se abordar a questão da avaliação 

como um processo que deve, ao final, gerar transformações a serem incorporadas 

por toda a comunidade acadêmica de forma dinâmica. 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional foi preparado com o objetivo 

de  superar as fragilidades apontadas no relatório da CPA referente ao ano de 

2012. Ao longo do processo de sua implantação, deverá contar de maneira 

constante com novas informações e análises da CPA que subsidiarão as ações do 

corpo gestor e dos órgãos colegiados para atingir de maneira crescente os 

objetivos e metas propostas para o quinquênio 2013 – 2017. 
 
 

8.2 Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e 
administrativa, incluindo a atuação da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, em conformidade com o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES 

 

A CPA é composta, de forma igualitária, por representantes do corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e sociedade civil organizada. 

A cada dois anos é realizada, pelos membros da CPA, uma revisão das 

pesquisas no sentido de adequar cada questionário a realidade  do momento. 

Algumas revisões são feitas em razão dos comentários que os participantes, das 

pesquisas, deixam registrados. 
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8.3 Formas de utilização dos resultados das avaliações 

             

Anualmente, após a postagem no eMEC, a Faculdade divulga, pelo 

blackboard, o relatório final de autoavaliação para conhecimento de toda a 

comunidade acadêmica.  

O corpo gestor tem como metas, para a primeira metade do quinquênio, 

deste PDI, identificar: 

• fragilidades apontadas como  recorrente, nos três últimos relatórios da CPA; 

 

• atuar de forma a corrigir as fragilidades, com prioridade para as dimensões 

que envolvam o planejamento e a avaliação institucional e as políticas 

acadêmicas; 

 

• identificar no último relatório as  observações consideradas cruciais para 

que as metas definidas para estas dimensões possam ser alcançadas. 

 

Corrigidas essas fragilidades, a Faculdade deverá na segunda metade do 

quinquênio: 

• atuar de forma a corrigir as fragilidades das dimensões que envolvam as 

políticas de gestão e a infraestrutura física; 

 

• acompanhar as observações dos futuros relatórios da CPA e corrigir 

fragilidades apontadas nos relatórios anuais; 

 

• chegar ao final do quinquênio com pelo menos 50% da comunidade 

acadêmica reconhecendo a avaliação como um processo. 

 

A CPA sempre atualiza o corpo gestor no que tange a legislação vigente.  
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICA 
 
9.1 Meta 
 

Manter o mesmo nível de investimento e podendo ser ampliada caso haja 

necessidade. 

 

9.2 Salas de Aula  

 

Todas as salas de aula estão equipadas com: ar condicionado central, com 

temperatura controlada por controle remoto por sala; projetor de multimídia; tela de 

projeção retrátil; quadro branco; apagadores e canetas especiais; carteiras com 

acento e encosto com espuma injetada e revestida em tecido; e, prancheta 

revestida em fórmica, mesa e cadeira (também estofada e revestida em tecido) 

para professor. 

 
Tabela 6 - Distribuição de salas de aulas utilizadas pela Faculdade: 

Prédio Sala/Local Texto E-MEC Descrição Capacidade metragem  

2 100 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

projetor multimídia e smart 

board. 

Salas de Aula 42 52 

2 101 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

projetor multimídia e smart 

Salas de Aula 42 52 
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board. 

2 102 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 103 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 200 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 201 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 
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2 202 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 2 52 

2 203 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 204 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 205 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 206 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

Salas de Aula 42 52 
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especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

2 207 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 208 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 300 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 301 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 
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2 302 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 303 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 304 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 305 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 306 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

Salas de Aula 42 52 
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especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

2 307 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 308 

Sala de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador e projetor 

multimídia 

Salas de Aula 42 52 

2 4 

Diretório Acadêmico Direito - 

Tem como principal função a 

representação dos alunos 

perante os diretores da 

Mantenedora e das Faculdades, 

e diante da comunidade em 

geral, oferecendo convênios 

com estacionamentos, teatros, 

shows, carteira de estudante, 

ciclo de palestras, entre outras 

atividades. 

Outras 

Instalações 
8 0 

2 Térreo 

Departamento de Informática - 

Setor Administrativo do 

Departamento de Informática. 

Espaço para 

Atividade 

Administrativa 

15 137 

2 Térreo 

Diretoria Conselho de Ensino 
- Área destina a Atividade 

Administrativa. 

Espaço para 

Atividade 

Administrativa 

0 134 
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2 Térreo 

Diretoria da Faculdade - 

Diretoria da Faculdade de 

Direito - Sala do Diretor, Sala do 

Vice-Diretor, Sala de 

Coordenadorias, Coordenadoria 

Pedagógica, Sala de 

Atendimento Aluno e Sala de 

Reunião. 

Espaço para 

Atividade 

Administrativa 

0 90 

2 Térreo 

Núcleo de Prática - Esta sala é 

utilizada para atendimento dos 

alunos com relação à Prática 

Jurídica, local onde recebem 

orientações e encaminhamento 

das atividades propostas pelo 

Núcleo, bem como são 

recepcionadas as 

documentações oriunda das 

atividades. 

Outras Instalaçõs 12 17 

2 Térreo 

Sala Professores (Espaço de 
conveniência) - Sala de 

conveniência e permanência 

dos professores da Faculdade 

de Direito. A sala possui três 

mesas redondas com quatro 

cadeiras, um computado com 

impressora e um bebedouro 

para utilização dos professores. 

Outras 

Instalações 
13 0 

2 Térreo 

Copa - Local destinado a 

conveniência dos funcionário da 

Faculdade de Direito. No espaço 

possui uma bancada com três 

lugares, um armário, uma pia e 

um microondas. 

Outras 

Instalações 
3 0 

2 Banheiros 

                                        
Banheiros Masculinos - Total: 

03 - 47 m² 

Banheiros Femininos - Total: 

03 -  59 m² 

Observação: Todos os 

banheiros atendem a portadores 

de necessidades especiais. 

Outras 

Instalações 
24 106 
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2 Subsolo 

Sala de Leitura - Espaço 

reservado para leitura e 

estudos. 

Sala de Estudos 

(Individual/Grupo) 
74 189 

2 Subsolo 

A Biblioteca da FAAP 

proporciona atendimento a 

pesquisadores em geral, 

reservando-se, no entanto, ao 

direito de emprestar seu 

material bibliográfico impresso e 

audiovisual aos professores, 

alunos, ex-alunos associados a 

AAAFAAP, funcionários e 

usuários de outras instituições 

mediante formulário de 

empréstimo entre bibliotecas - 

EEB. 

Biblioteca 56 676 

Instalações - Prédio 1 

1 Geral 

Salas de Aula -  equipada com 

ar condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador, smart board e 

projetor multimídia. Utilizadas 

sempre que há requisição por 

parte do professor ou 

necessidade da disciplina. 

Salas de Aula 204 222 

1 Principal 

Museu e Arte Brasileira / 
Salão Cultural O MAB-FAAP 

possui um acervo de 

aproximadamente 3.500 obras e 

desenvolve 

importantes mostras de arte 

brasileira e internacional, 

sempre gratuitas. O Salão 

Cultural é uma extensão do 

Espaço Cultural 430 635 
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Museu onde também é 

realizadas exposições. 

1 Principal 

Teatro - Além das peças, 

oferece cursos livres de Teatro 

através do Núcleo de Artes 

Cênicas e serve também para 

palestras e seminários nacionais 

e internacionais. 

Espaço Cultural 512 354 

1 Banheiros 

Banheiros Masculinos - Total: 

08 - 97 m² 

Banheiros Femininos - Total: 

08 - 99 m² 

Observação: Todos os 

banheiros atendem a portadores 

de necessidades especiais 

Outras 

Instalações 
40 196 

1 Principal 

Internacionalização - Este 

processo e feito através da 

Assessoria de 

Internacionalização FAAP, que 

tem por finalidade a participação 

em eventos nacionais e 

internacionais. Atendimento a 

alunos e ex-alunos da 

Fundação, para orientação 

sobre a utilização da estrutura 

da universidades (intercâmbios). 

Recepção e assessoria às 

delegações estrangeiras e 

personalidades do cenário 

acadêmico e social na qualidade 

de visitantes, professores e 

palestrantes, assim como aos 

alunos estrangeiros que 

pretendem estudar na FAAP. 

Espaço Cultural 512 354 

Instalações - Prédio 3 
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3 Geral 

Salas de Aula equipadas com 

ar condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor e 

projetor multimídia. Utilizadas 

sempre que há requisição por 

parte do professor ou 

necessidade da disciplina. 

Salas de Aula 799 1798 

3 
Apoio 

Central 

Apoio Central - Unidade de 

atendimento a professores, 

compreendendo disponibilização 

de recursos de sala de aula, 

suporte ao diário de classe, 

material para aula e horários. 

Junto ao Apoio Central temos a 

Sala dos Professores com: 10 

computadores; 2 impressoras; 5 

mesas com pontos de rede 

elétrica e internet; armários 

individuais e uma sala de 

atendimento individual. 

Outras 

Instalações 
0 70 

3 Auditório 1 

Auditório 1 - Subsolo Prédio 03 

- ainda possui ainda 31 (trinta e 

uma) cadeiras extras. 

Auditórios / 

Centro de 

Convenções / 

Anfiteatro 

294 420 

3 Auditório 2 Auditório 2 - 1º Andar Prédio 03 

Auditórios / 

Centro de 

Convenções / 

Anfiteatro 

109 104 

3 Geral 

Banheiros Masculinos - Total: 

04 - 96 m² 

Banheiros Femininos - Total: 

04 - 109 m² 

Observação: Todos os 

banheiros atendem a portadores 

de necessidades especiais. 

Outras 

Instalações 
40 205 
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3 Subsolo 

O Centro de Criatividade e 
Empreendedorismo da FAAP 

tem a missão de despertar as 

competências empreendedoras 

e disseminar a cultura de 

negócios dentro da comunidade 

FAAP. 

Outras 

Instalações 
139 248 

3 Térreo 

O Departamento de Recursos 
humanos é responsável pela 

seleção, gerenciamento e 

desenvolvimento do capital 

humano da área técnico-

administrativa. É responsável, 

também, pelo  planejamento e 

execução de atividades 

relacionadas com a área de 

administração de pessoal, 

rotinas trabalhistas e 

previdenciárias do corpo 

docente e do corpo técnico-

administrativo. 

Espaço para 

Atividade 

Administrativa 

15 271 

3 Geral 

Banheiros Masculinos - Total: 

04 - 96 m² 

Banheiros Femininos - Total: 

04 - 109 m² 

Observação: Todos os 

banheiros atendem a portadores 

de necessidades especiais. 

Outras 

Instalações 
40 205 

3 Térreo 

Sala de Usuário - Local com 

microcomputadores para 

pesquisa e trabalho de alunos. 

Laboratório de 

Informática 
65 93 

Instalações - Prédio 4 

4 Geral 

Salas de Aula equipada com ar 

condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

Salas de Aula   396 
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especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor, 

computador, smart board e 

projetor multimídia. Utilizadas 

sempre que há requisição por 

parte do professor ou 

necessidade da disciplina. 

4 Banheiros 

Banheiros Masculinos - Total: 

03 - 23,63 

Banheiros Femininos - Total: 

03 - 27,17 

Observação: Todos os 

banheiros atendem a portadores 

de necessidades especiais. 

Outras 

Instalações 
40 50 

4 2º Subsolo 

A Administração Acadêmica 

se encarrega de toda a 

operacionalização dos assuntos 

administrativas relacionados à 

vida acadêmica do aluno. 

Compreende a unidade de 

Central de Atendimento ao 
Aluno - unidade de recepção de 

requerimento de documentos, 

procedimentos administrativos e 

inscrições, além de provedora 

de informações aos alunos 

sobre os procedimentos, prazos 

e deferimentos. 

Espaço para 

Atividade 

Administrativa 

0 444 

Instalações - Prédio 5 

5 Geral 

Salas de Aula equipadas com 

ar condicionado central, com 

temperatura controlada através 

de controle remoto, quadro 

branco, apagadores e canetas 

especiais, carteiras, mesa e 

cadeira para o professor e 

projetor multimídia. Utilizadas 

sempre que há requisição por 

parte do professor ou 

Salas de Aula 22526 2385 
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necessidade da disciplina. 

5 Banheiros 

Banheiros Masculinos - Total: 

06 - 166m² 

Banheiros Femininos - Total: 

06 - 173m² 

Observação: Todos os 

banheiros atendem a portadores 

de necessidades especiais 

Outras 

Instalações 
200 339 

5 Subsolo 

AMBULATÓRIO MÉDICO - 
FAAP 

 

Atividades do Ambulatório: O 

Ambulatório Médico destina-se 

ao atendimento de funcionários 

e professores, de acordo com as 

especificações da Norma 

Regulamentadora Nº 7 / NR7, 

da Portaria MTB nº 24 de 

29/12/1994. 

Sempre que necessário, alunos, 

terceirizados e visitantes 

recebem atendimento clínico. 

Outras 

Instalações 
2 138 

5 Subsolo 

CENIN - É o Centro de 
Informática da FAAP, destinado 

às aulas que exigem a utilização 

de microcomputadores. 

Espaço para Aula 

Prática 
20 130 

5 1º Andar 

Associação dos Antigos 
Alunos da FAAP (AAAFAAP): 

A Associação dos Antigos 

Alunos da FAAP - AAAFAAP, 

desde 1995 é o canal de 

comunicação entre os ex-alunos 

e a Faculdade. A associação é o 

canal de pesquisas com os 

egressos, úteis, não somente, 

para a elaboração do relatório 

da Comissão Própria de 

Avaliação, mas também, para 

Outras 

Instalações 
5 50 
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compreender as demandas e 

tendências do mercado, 

subsidiar a elaboração de 

projetos de educação 

continuada e auxiliar o processo 

de seleção de conteúdos. 

5 Subsolo 

Centro de Convenções - 

possui sala anexa com 

capacidade de 100 pessoas. 

Auditórios / 

Centro de 

Convenções / 

Anfiteatro 

209 378 

5 Subsolo 

Jr. FAAP Consulting: primeira 

empresa júnior do país, sem fins 

lucrativos, a Jr. FAAP 

Consulting tem como principal 

objetivo aliar o conhecimento 

dos jovens acadêmicos à 

experiência do corpo docente da 

Instituição, visando oferecer 

soluções criativas com 

resultados duráveis aos clientes 

da empresa. 

Outras 

Instalações 
15 39 

5 Academia 

Academia FAAP - Situada no 

campus da FAAP (Prédio 5 - 4º 

andar), possui uma  equipe de 

especialistas, voltados ao 

atendimento de projeto de 

condicionamento físico.  

 

. 

Espaço de 

Educação 

Esportiva 

60 567 

5 Geral 

Departamento de Gestão de 
Carreiras, localizado no prédio 

5 - Fornece todo o respaldo para 

o aluno planejar e construir uma 

carreira profissional de sucesso 

oportunidades de atuação do 

mercado atual.  

Outras 

Instalações 
* * 

5 Geral 

Livraria e Papelaria -Fornece 

ao aluno a compra de materiais 

escolares no âmbito acadêmico. 

Outras 

Instalações 
* * 
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Outras Instalações 

Subsolo Geral 

Central de Informações - 

Unidade de suporte telefônico e 

virtual, provedora de 

informações aos alunos sobre 

procedimentos, prazos, 

deferimentos e registros de 

todas as informações sobre a 

vida acadêmica. 

Espaço para 

Atividade 

Administrativa 

9 54 

Subsolo Geral 

A Praça de Alimentação conta 

com o seguintes restaurante: 

Quality Food, Casa do Pão de 

Queijo, Espaço Árabe e 

Purogusto. 

Outras 

Instalações 
200 441 

5 e 4 Geral 

Quadra de Esporte - A FAAP 

disponibiliza de duas quadras 

esportivas para os alunos. A 

coberta fica localizada no prédio 

5 e a descoberta ao final do 

corredor do 1º subsolo entre os 

prédio 4 e 5. 

Espaço de 

Educação 

Esportiva 

* 720 

Anexo Geral 

O Juizado Especial Cível 
anexo à FAAP, espaço onde os 

alunos realizam estágio 

supervisionado. 

Imóvel alugado. 

Outras 

Instalações 
* * 

Anexo Geral 

Sala de Apoio ao Núcleo de 
Prática Jurídica - A sala é 

utilizada para simulação e 

montagem de atos judiciais nas 

diversas áreas do aprendizado, 

integrando-se ao Núcleo de 

Prática. 

Outras 

Instalações 
* * 

 

Segurança: Realizada 24 horas por dia com um efetivo de 70 vigilantes, 01 

Supervisor Operacional, 02 Inspetores Operacionais, 18 Inspetores de Portaria, 04 
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Operadores de CFTV, 01 viatura, 01 motocicleta para rondas externas e 01 

Segway. 

 

Limpeza: O quadro da limpeza é constituído por 01 supervisor da limpeza, 03 

encarregados da limpeza e 126 auxiliares de limpeza. 

 

9.3 Departamento de Informática 

 

O Departamento de Informática é o órgão de apoio às áreas: acadêmica e 

administrativa da Faculdade de Direito, da Fundação Armando Alvares Penteado, 

encarregado da disponibilização de recursos de software, hardware e suporte, 

necessários ao bom desempenho das atividades educativas e administrativas. 

O Departamento de Informática está dividido em três áreas: 

1. Desenvolvimento de Sistemas - responsável pelo planejamento, 

desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informática, tanto 

acadêmicos quanto administrativos; 

 

2. Administração das Redes e Helpdesk - responsável pelo planejamento, 

desenvolvimento e manutenção acadêmica e corporativa, além da 

estruturação e administração da sua conectividade e acesso a Internet e 

encarregada da manutenção dos computadores e suporte aos usuários 

administrativos; 

 

3. Administração dos Laboratórios - responsável pela disponibilização dos 

recursos de hardware e software acadêmicos, pela administração dos 

laboratórios, pela alocação de horários e reserva de salas, pelo 

atendimento aos usuários dos laboratórios de livre utilização. 
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Os Laboratórios de Informática estão ligados na rede acadêmica, com 

acesso a Internet e com aplicativos disponíveis para serem utilizados pelos alunos, 

professores e corpo técnico-administrativo. 

 

9.3.1 Sistemas Administrativos e Acadêmicos 

 

ERP, Financeiro, Contabilidade, Recursos Humanos, Biblioteca, Compras e 

Ativo Fixo, Acadêmico e Processo Seletivo. 

 

9.3.2 Ambiente de rede 
	

Rede cabeada com 1.992 pontos. 

Rede Wireless com 224 access points disponibilizando acesso a todos 

alunos e professores.  

Parque de Servidores, com sistemas operacionais, Windows 2000/2003 

Server e Linux. 

Storage de 680 GB. 

Backbone Gigabit em fibra óptica interligando todos os prédios do campus. 

Link para acesso à Internet; 12Mbps, podendo estender até 34Mbps sob 

demanda.  

Bancos de Dados em MS-SQL e Oracle. 

Sistemas de Antivírus, firewall e backup. 

 

9.3.3 Laboratórios de informática 

 

Os Laboratórios de Informática estão ligados na rede acadêmica, ambiente 

Windows 2007, com acesso a Internet. 
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9.4 Biblioteca 

 

A Biblioteca da FAAP está registrada na categoria de Biblioteca 

Universitária pelo Instituto Nacional do Livro, divisão de Bibliotecas. Seu número 

de registro no Conselho Federal de Biblioteconomia é CUN 142, e no Conselho 

Regional de Biblioteconomia - 8ª Região está registrada sob o nº 0893.  

A Biblioteca da FAAP proporciona atendimento a pesquisadores em geral, 

reservando-se, no entanto, ao direito de emprestar seu material bibliográfico 

impresso e audiovisual aos professores, alunos, ex-alunos associados a 

AAAFAAP, funcionários e usuários de outras instituições mediante formulário de 

empréstimo entre bibliotecas - EEB. 

O Acervo é composto por materiais variados: Obras de referência 

(Enciclopédias, Dicionários e Obras raras), Livros, Periódicos, Trabalhos 

acadêmicos (Teses, Dissertações e TCCs), Multimeios (slides, DVDs, Vídeos, 

CDs-Rom, Fitas cassetes, Disquetes e CDs de música), Catálogos e folhetos, 

Bases de dados on-line e Mapas e Plantas. 

Conta hoje com um acervo de aproximadamente 109.000 exemplares e 

79.654 títulos, sendo cerca de 52.000 títulos de livros 1.100 títulos de periódicos, 

6.125 títulos de catálogos e folhetos 8.909 títulos de multimeios, 5.590 títulos de 

trabalhos acadêmicos, 89 mapas e 31 plantas. Está estruturada para atender, na 

maior parte dos casos, a necessidade da Comunidade. Possui também uma 

plataforma de pesquisa - EBSCO, além de salas de Leitura e Estudos.  

Isto posto, podemos chamar atenção para o fato de que a IES está 

permanentemente atenta no que diz respeito a suprir eventuais lacunas 

verificadas, o corpo docente é incentivado a manter o referido espaço 

devidamente atualizado. 

 

Política de expansão e atualização do acervo  

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente segundo os seguintes 

critérios: 
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• bibliografia básica e bibliografia complementar dos planos de ensino; 

• solicitações do corpo docente; 

• análise de catálogos referentes aos lançamentos de títulos de livros e 

periódicos realizados pelos docentes da área; 

• análise de demanda dos títulos disponíveis, verificação da necessidade de 

adquirir exemplares adicionais para melhor atender aos usuários; 

• permutas com outras instituições, visando aumentar o número de títulos de 

periódicos; 

• convênios com:  a Editora  Saraiva,  a Editora Atlas e a Editora RT para o 

envio dos lançamentos de títulos de livros e periódicos; 

• doações solicitadas ou espontâneas; 

• atualização dos temas objetos de estudo, além de publicações destinadas a 

subsidiar projetos de pesquisa e extensão. Acrescido ainda, por trabalhos 

de conclusão de cursos que são enviados semestralmente pelas 

Faculdades e cursos de Pós-Graduação à Biblioteca. 

 

OBS.: Os trabalhos de conclusão de curso são, hoje, mantidos e guardados de acordo com a 

Portaria nº1.224, de 18 de dezembro de 2013 

 

Horários de funcionamento 

A Biblioteca está localizada no prédio 2 e permanece à disposição de seus 

usuários de segunda a sexta feira das 7h30 às 22h00 e aos sábados das 8h00 às 

16h00. 

A Sala de Leitura está localizada no prédio 2 e permanece à disposição de 

seus usuários de segunda a sexta feira das 7h00 às 22h00 e aos sábados das 

8h00 às 17h00. 

	
Serviços oferecidos  

A Biblioteca oferece serviços como: pesquisa bibliográfica, COMUT, base 

de dados (EBSCO), consulta local, empréstimos, empréstimos entre bibliotecas, 
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consulta ao acervo, renovações e reservas pela internet, orientação para 

normalização de trabalhos acadêmicos e visitas monitoradas.  

	

Descrição sobre a informatização da consulta ao acervo  

Os serviços da Biblioteca estão totalmente informatizados. O banco de 

dados pode ser acessado por terminais (localizados na Sala de Leitura e 

Biblioteca) e pela Internet. 

 

Software 

O software utilizado é o PERGAMUM – Sistema Integrado de Bibliotecas da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

 

Principais Funções 

• Processo de aquisição de material utilizando pré-catalogação, controle de 

assinatura e renovação de periódicos. 

 

• Catalogação de qualquer material bibliográfico utilizando formato MARC, 

possibilitando o intercâmbio de dados (importação e exportação de 

registros) e controle de autoridades, agilizando o processo de catalogação e 

empréstimo entre bibliotecas. 

 

• Consulta ao catálogo pelas estações da rede interna e pela internet. 

 

• Pesquisa textual (por assunto, título, autor ou palavras-chave) utilizando 

operadores booleanos. 

 

• Relatórios e gráficos estatísticos de utilização, aquisição, consultas, 

empréstimos. 
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Serviços pela Internet 

Renovação, reserva, solicitação de malote, histórico de pesquisas, consulta 

ao acervo, envio automático de mensagens: aviso de devolução, atrasos de 

materiais, liberação de reservas e chegada de malote. 

 

Nome e matrícula do(s) bibliotecário(s) 

Bibliotecária Responsável 

Marilena Coscia CRB-8 5157 

Bibliotecárias 

Elaine Bernardes Eufrásio CRB - 8 8156 

Juliana Bonilha de Miranda CRB - 8 7717 

Mônica Pereira da Costa CRB – 8 9436(*)5  

 
	

 	

                                            
5 A Bibliotecária Mônica Pereira da Costa ingressou após o desligamento da bibliotecária Paloma Aparecida 
da Silva.  
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10 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

 

10.1 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, 
imediato e diferenciado para a utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, 
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS. 

 

Não há nenhum tipo de restrição para os alunos portadores de 

necessidades especiais, já que todos os prédios são servidos por elevadores com 

as dimensões exigidas. Existem rampas de acesso dentro dos prédios, quando a 

estrutura dos mesmos assim o exige, e fora deles; há, também, sanitários 

exclusivos para deficientes. Todas as instalações para portadores de 

necessidades especiais estão de acordo com a Portaria nº 1.679 de 02/12/1999 

(Ministério da Educação) e NBR 9.050/1994 (ABNT), que dispõe sobre as 

condições de acesso de pessoas portadoras de deficiências. 

Além da preocupação com as barreiras físicas a Faculdade tem a 

preocupação de cuidar da permanência de pessoas com necessidades especiais.  

Já no processo seletivo é oferecido atendimento especializado aos 

participantes com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, 

surdez, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia ou com 

outra condição especial. 

No ato da inscrição para o processo seletivo o candidato indica o auxílio ou 

o recurso que necessita, como: prova em braile, prova em letra ampliada (fonte de 

tamanho 18 e com figuras ampliadas), prova em letra super ampliada (fonte de 

tamanho 24 e com figuras ampliadas), tradutor-intérprete de LIBRAS, guia-

intérprete para pessoa com surdocegueira, auxílio para leitura, auxílio para 

transcrição, leitura labial, sala de fácil acesso e mobiliário acessível. 
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A Faculdade reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documento 

que ateste a condição que motiva a solicitação de atendimento especializado. 

Ela disponibiliza também, objetivando a promoção plena de condições não 

só de acesso, mas também de permanência do aluno, cadeiras especiais para 

aqueles que possuem problema de obesidade e mesas para os que utilizam 

cadeira de rodas e o atendimento específico para cada condição. 

Para atendimentos dos portadores de necessidades especiais, a Faculdade 

tem como metas até 2015: 

• realizar a aquisição de mais unidades do software Virtual Vision; 

• consolidar o Núcleo de Superação, também para os deficientes visuais, que 

hoje conta com mais de vinte e cinco funcionários;  

• capacitar pessoal para o atendimento a serviços de comunicação e 

informação para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; e,  

• oferecer no Projeto de Atualização Pedagógica cursos para trabalhar com 

pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 
      

Nº de alunos 410 430 450 470 490 

Mensalidade média R$ 2.900,00 R$ 3.087,00 R$ 3.230,00 R$ 3.400,00 R$ 3.590,00 

      

Anuidade/Mensalidade 
R$ 

14.268.000,00 
R$ 

15.928.920,00 
R$ 

17.442.000,00 
R$ 

19.176.000,00 
R$ 

21.109.200,00 

Bolsas (20%) 
R$ 

2.853.600,00 
R$ 

3.185.784,00 
R$ 

3.488.400,00 
R$ 

3.835.200,00 
R$ 

4.221.840,00 

Diversos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Financiamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Inadimplencia (15%)  
R$ 

2.282.880,00 
R$ 

2.548.627,20 
R$ 

2.790.720,00 
R$ 

3.068.160,00 
R$ 

3.377.472,00 

Serviços (0,5%) R$ 71.340,00 R$ 79.644,60 R$ 87.210,00 R$ 95.880,00 
R$ 

105.546,00 

Taxas (1%) 
R$ 

142.680,00 
R$ 

159.289,20 
R$ 

174.420,00 
R$ 

191.760,00 
R$ 

211.092,00 

Receita Liquida  
R$ 

9.345.540,00 
R$ 

10.433.442,60 
R$ 

11.424.510,00 
R$ 

12.560.280,00 
R$ 

13.826.526,00 

      

Menos despesas      

Acervo Bibliotecario (0,25%) R$ 23.363,85 R$ 26.083,61 R$ 28.561,28 R$ 31.400,70 R$ 34.566,32 

Aluguel (2%) 
R$ 

186.910,80 
R$ 

208.668,85 
R$ 

228.490,20 
R$ 

251.205,60 
R$ 

276.530,52 

Despesas Administrativas (19,75%) 
R$ 

1.845.744,15 
R$ 

2.060.604,91 
R$ 

2.256.340,73 
R$ 

2.480.655,30 
R$ 

2.730.738,89 

Encargos (1%) R$ 93.455,40 
R$ 

104.334,43 
R$ 

114.245,10 
R$ 

125.602,80 
R$ 

138.265,26 

Equipamentos (3%) 
R$ 

280.366,20 
R$ 

313.003,28 
R$ 

342.735,30 
R$ 

376.808,40 
R$ 

414.795,78 

Eventos (2,5%) 
R$ 

233.638,50 
R$ 

260.836,07 
R$ 

285.612,75 
R$ 

314.007,00 
R$ 

345.663,15 
Investimento (compra de imovel) 
(0%) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Manutenção (6,5%) 
R$ 

607.460,10 
R$ 

678.173,77 
R$ 

742.593,15 
R$ 

816.418,20 
R$ 

898.724,19 

Mobiliario (3%) 
R$ 

280.366,20 
R$ 

313.003,28 
R$ 

342.735,30 
R$ 

376.808,40 
R$ 

414.795,78 
Pagamento Pessoal Administrativo 
(12%) 

R$ 
1.121.464,80 

R$ 
1.252.013,11 

R$ 
1.370.941,20 

R$ 
1.507.233,60 

R$ 
1.659.183,12 

Pagamento Professores (49,25%) 
R$ 

4.602.678,45 
R$ 

5.138.470,48 
R$ 

5.626.571,18 
R$ 

6.185.937,90 
R$ 

6.809.564,06 

Pesquisa e Extensão (0,25%) R$ 23.363,85 R$ 26.083,61 R$ 28.561,28 R$ 31.400,70 R$ 34.566,32 

Treinamento (0,5%) R$ 46.727,70 R$ 52.167,21 R$ 57.122,55 R$ 62.801,40 R$ 69.132,63 

Total Despesas 
R$ 

9.345.540,00 
R$ 

10.433.442,60 
R$ 

11.424.510,00 
R$ 

12.560.280,00 
R$ 

13.826.526,00 

      
Resultado Liquido R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(OBSERVAÇÃO: Valores 
expressos em moeda de hoje.)      


