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1 PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este Plano de Desenvolvimento Institucional foi construído em atendimento à
Resolução CES/CNE nº 10/2002 e Art. 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de
2006.
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, nova denominação da Faculdade Moraes Júnior Mackenzie Rio,
instituição mantida pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, fundamenta‐se na
premissa de que o desenvolvimento crítico e pleno da realidade institucional
constitui condição para um planejamento que signifique o compromisso efetivo
com as mudanças pretendidas, possibilitando a reflexão a respeito dos
resultados alcançados para o delineamento de novas propostas. Assim, o
presente Plano de Desenvolvimento Institucional é resultado do planejamento
integrado das diversas áreas/unidades que compõem a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio e reflete o esforço conjunto das pessoas envolvidas em sua
gestão, constituindo‐se como referência para um processo avaliativo,
constantemente voltado para a evolução do conjunto institucional.
Comprometido com o projeto pedagógico e com os objetivos de uma
administração participativa, o Plano de Desenvolvimento Institucional revela a
integração e a coesão das diversas instâncias da vida institucional, direcionada
para a qualidade e para o desenvolvimento competente de suas tarefas de
ensino, pesquisa e extensão, em coerência com seus alicerces confessionais.
Vale ressaltar que este documento dialoga, necessariamente, tanto com o
Planejamento Estratégico, emanado da Entidade Mantenedora, quanto com o
Regimento Geral da Faculdade, bem como com os Projetos Pedagógicos
produzidos pelos Cursos de Graduação da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio.
Ressalve‐se, também, que as atividades extra acadêmicas, administrativas e
financeiras mencionadas neste Plano são operacionalizadas por intermédio do
Instituto Presbiteriano Mackenzie, instituição mantenedora da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
As alterações e atualizações periódicas deste Plano de Desenvolvimento
Institucional terão por base o processo de avaliação institucional, conduzido
pela Comissão Própria de Avaliação institucional, que integra a administração
superior. Caberá aos dirigentes da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, aos
coordenadores de cursos e aos professores, alunos e pessoal de apoio técnico‐
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administrativo implementar o presente Plano de Desenvolvimento Institucional,
atentos aos cenários internos e externos, a fim de promover as mudanças
necessárias, no momento certo e em condições adequadas, com vistas à
melhoria contínua das condições de oferta de ensino.
1.2 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
No âmbito da tradição calvinista, o projeto educacional que deu início ao
Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana
Mackenzie e da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, tem sua origem no ano
de 1870, a partir da obra de um casal de missionários presbiterianos norte‐
americanos, Rev. George Whitehill Chamberlain e sua esposa Mary Ann
Annesley Chamberlain, em São Paulo, SP.
Na primavera de 1870, utilizando sua própria residência como sala de aula, Mary
Chamberlain recebeu três crianças para a escola que se iniciava. Desde este
ponto de partida, impôs‐se o princípio que permanece até os dias de hoje, 146
anos depois, de não fazer qualquer distinção de sexo, credo ou etnia, com a
acolhida de crianças que a escola da época não acolhia. No seu segundo ano,
em 1871, foi fundada a Escola Americana, embrião do Colégio Presbiteriano
Mackenzie, que passou a funcionar em um local mais espaçoso, acolhendo
então 44 alunos.
Se, numericamente, a escola era inexpressiva, a proposta pedagógica se
apresentava ambiciosa e pioneira, para não dizer francamente revolucionária
para os padrões da época. Seu modelo baseava‐se no sistema escolar
americano: as classes eram mistas, praticava‐se ginástica, aboliram‐se as
repetições cantadas e os castigos físicos ‐ a famosa palmatória ‐, introduziu‐se a
experimentação. Grande ousadia foi enfatizar a liberdade religiosa, racial e
política, numa época em que as escolas eram reservadas à elite monarquista e
escravagista. A escola foi pioneira ao receber filhos de abolicionistas,
republicanos, protestantes e judeus.
Em 1885, o médico e educador norte‐americano Horace M. Lane recebeu a
Escola Americana das mãos do Reverendo George Chamberlain, passando a
conduzir por quase três décadas os destinos da crescente instituição
educacional presbiteriana. Datam dessa época a Escola Normal, o Protestant
College (denominado Mackenzie College a partir de 1895), o Curso Superior de
Comércio (1886), embrião dos posteriores cursos nas áreas de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis, o Curso Superior de Preparatórios e a
Escola de Engenharia Mackenzie College – mais antigo estabelecimento de
ensino de engenharia do país, no segmento privado e confessional. A inserção
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do nome “Mackenzie” nesse contexto expressa uma homenagem prestada ao
advogado e filantropo, John Theron Mackenzie, cujo legado financeiro permitiu
a construção da Escola de Engenharia.
Em 1876, foi criado o Curso Superior de Filosofia, funcionando junto à Escola
Americana com a finalidade principal de preparar professores. Poucos anos
depois, em 1879, foi comprada a área de Higienópolis, onde se encontram
sediados, nos dias de hoje, tanto o Colégio quanto a Universidade.
Marco do pioneirismo que sempre permeou a instituição foi a criação da
primeira experiência oficial de cotitulação internacional, tendo a University of
the State of New York como entidade associada (1893). Outros marcos desse
pioneirismo foram: o primeiro curso de Química Industrial de São Paulo (1911);
o mais antigo curso de engenharia Química do país (1922); a introdução do
Sistema Decimal Dewey de catalogação de bibliotecas no Brasil (1926); o
primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil (1930); a primeira Faculdade de
Arquitetura do estado de São Paulo (1947); a exigência de Projetos‐Tese para os
concluintes dos cursos superiores, antecipando‐se ao requisito das monografias
de conclusão de curso hoje implantado pelo Ministério da Educação; a criação
de uma rede de cursos de alfabetização de adultos, antecipando‐se ao MOBRAL.
Em 1927, graduaram‐se as primeiras mulheres pelo Mackenzie College. Foram
três no Curso de Química Industrial. Quase imediatamente após, em 1929,
graduou‐se a primeira Engenheira Arquiteta.
O Mackenzie College acompanhava o desenvolvimento do país republicano no
campo da educação; e para ele também se havia voltado o olhar de inúmeros
educadores "escola novistas" que, à época, levantavam a bandeira do ensino
técnico‐profissionalizante como um imperativo necessário à reconstrução
educacional do país. Em 1932 começavam as aulas do Curso Técnico Mackenzie,
destinado às áreas de Química Industrial, Mecânica e Eletricidade.
Em 1940, por exigência do Estado Novo, o Mackenzie College passou a ser
denominado Instituto Mackenzie, cujas unidades eram a Escola Americana, o
Colégio Mackenzie, a Escola Técnica e a Escola de Engenharia. Assim,
historicamente temos: Mackenzie College (1892–1940), seguida do Instituto
Mackenzie (1940‐199´´7), depois Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade
mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
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Em 1947, o curso de Arquitetura, então vinculado à Escola de Engenharia, deu
origem à Faculdade de Arquitetura, a primeira no Brasil, com essa designação.
No mesmo ano, foi instalada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que mais
tarde (1980) se desdobraria em Faculdade de Letras e Educação, e Faculdade de
Ciências Exatas e Experimentais.
No ano de 1950, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, que veio a dar
origem ao atual Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Em 1952, a Universidade
Mackenzie foi reconhecida pelo Decreto nº 30.511, assinado pelo Presidente
Getúlio Vargas e pelo Ministro da Educação Ernesto Simões da Silva Filho, sendo
solenemente instalada em 16 de abril daquele ano. Na sua origem, a nova
universidade constituia‐se das seguintes unidades acadêmicas: Escola de
Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
e Faculdade de Ciências Econômicas.
A criação da Faculdade de Direito deu‐se em 1953. No ano de 1965, a
Universidade Mackenzie tornou‐se mais uma vez pioneira nas suas iniciativas,
ao escolher como Reitora a Professora Esther de Figueiredo Ferraz, primeira
mulher no hemisfério sul a ocupar esse cargo. Foi ela, também, anos mais tarde,
a primeira mulher no Brasil a se tornar Ministro de Estado da Educação.
Em 1970, foram instaladas a Faculdade de Comunicação e Artes e a Faculdade
de Tecnologia, que hoje se denomina Faculdade de Computação e Informática.
Em 1998, constituiu‐se a Faculdade de Psicologia e, nos dois anos seguintes,
surgiram a Faculdade de Teologia e a Faculdade de Educação Física, esta última
localizada no então Campus Tamboré (atual Campus Alphaville).
Em 1999, a Universidade Mackenzie passou a ser denominada Universidade
Presbiteriana Mackenzie, reafirmando, assim, sua identidade confessional.
O Instituto Presbiteriano Mackenzie é uma comunidade fortemente integrada,
e atribui‐se a isso a identidade de propósitos entre a comunidade de mestres e
alunos e, acima de tudo, uma tradição cultural afetiva compartilhada na
instituição, batizada de espírito mackenzista.
Com essa característica empreendedora e pioneira, o Instituto Presbiteriano
Mackenzie decidiu estender sua atuação e ampliá‐la. A cidade do Rio de Janeiro
foi a sede pioneira da Igreja Presbiteriana do Brasil, associada vitalícia do
Instituto Presbiteriano Mackenzie. Em 12 de agosto de 1869 chegaou ao Brasil,
desembarcando no Rio de Janeiro, o primeiro Missionário Presbiteriano, Rev.
Ashbell Green Simonton. Daí a escolha, dentro do planejamento estratégico do
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Instituto, de ampliar para a capital do Rio de Janeiro a proposta educacional
Mackenzista.
Atualmente, a instituição Mackenzie é um dos maiores complexos educacionais
no contexto da América Latina, atuando nas mais diversas áreas do
conhecimento humano, que vão da Educação Básica ao Ensino Superior,
compreendendo neste segmento três dezenas de cursos de Graduação, quase
20 cursos de Pós‐Graduação Stricto Sensu, além de seis dezenas de cursos Lato
Sensu e amplo portfólio de atividades de Extensão.
Esse histórico de inúmeras realizações na área da educação projeta o
desenvolvimento da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, nascida com o
objetivo de implantar no Rio de Janeiro, uma instituição com excelência
acadêmica igual à alcançada em São Paulo.
No Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBC, anterior
mantenedor da Faculdade Moraes Júnior, embrião da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, foi inaugurado a 20 de setembro de 1916, com sede provisória
na Associação dos Empregados do Comércio, na Rua Gonçalves Dias, 42, 2º
andar. Dez anos depois, fundou a Escola Técnica–Comercial, oficialmente
reconhecida pela Portaria de 14/10/1930, do Ministério de Estado da
Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1932, submetida à Reforma Campos,
passou a funcionar no sobrado do prédio da Rua da Carioca, 52, com os cursos
de Propedêutica, Técnico de Guarda–Livros e Perito Contador.
Em 16 de outubro de 1934, foi criado o Sindicato dos Contabilistas do Rio de
Janeiro que passou a ser a entidade mantenedora da Escola Técnica–Comercial.
Esta procurou adequar‐se à reforma do ensino de 1961, passando a denominar–
se, em 1963, Colégio Comercial do Instituto Brasileiro de Contabilidade, IBC,
hoje sem atividades didático‐pedagógicas.
A Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, foi
inaugurada em 25 de abril de 1964 com a mantença pelo Instituto Brasileiro de
Contabilidade.
Seu nome logo passou a homenagear um dos fundadores do Instituto, João
Ferreira de Moraes Júnior, que desejava a articulação sequencial do curso
técnico de contabilidade de nível médio com o curso de grau superior, mas não
o conseguira. De fato, o Sindicato dos Contabilistas previa, em seu estatuto, a
criação de uma Faculdade de Ciências Contábeis e Atuariais. O Professor Moraes
Júnior lançou as campanhas pelo reconhecimento e regulamentação da
13

profissão, pela regulamentação dos ensinos médio e superior de Contabilidade,
pela normalização da fiscalização do exercício profissional e pelo projeto de
criação do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos Regionais de
Contabilidade (Lei nº 9.295, de 27/04/1946).
A Instituição de Ensino Superior, mantida pelo IBC, iniciou sua atividade com a
denominação de Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes
Júnior, no dia 25 de abril de 1964, ex vi do Parecer nº 82, de 11 de abril de 1964,
aprovada pelo plenário do Conselho Federal de Educação, divulgada na Revista
Documenta nº 25, às páginas 9 e 11, com o Curso Superior de Ciências
Contábeis, e teve confirmada a autorização pelo Decreto Federal nº 55.909, de
09 de setembro de 1965.
O Curso de Administração teve início em 1968, ex vi do Parecer nº 7, de
30.01.68, do Conselho Federal de Educação, Documenta nº 80.
Tais cursos superiores foram reconhecidos pelo Decreto nº 66.406, de 2 de abril
de 1970, publicado no Diário Oficial de 03.04.70, fl.1.
Já os Cursos de Direito e Ciências Econômicas foram autorizados pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Itamar Franco, em 22 de
dezembro de 1992, publicados no Diário Oficial de 23.12.92, ex vi dos despachos
nº 601/90 e 799/90 do Ministro da Educação, Prof. Murílio de Avellar Hingel,
Diário Oficial de 12.02.90, considerados os Pareceres 661/92 e 3/92, aprovados,
respectivamente, em 21.12.92 e 02.12.92, pelo Conselho Federal de Educação,
Documenta 355 e 384.
A Instituição de Ensino Superior passou a denominar‐se Faculdade Moraes
Junior por competente autorização mediante Portaria MEC nº 1888, de 30 de
dezembro de 1994, Diário Oficial de 04 de janeiro de 1995.
Em agosto de 2005, objetivando promover as ações acadêmicas da Faculdade
Moraes Júnior, o Instituto Brasileiro de Contabilidade, associou‐se ao Instituto
Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em São Paulo, fazendo nascer a Faculdade Moraes Júnior Mackenzie
Rio, atual Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
A partir de 2008, substituiu‐se a mantenedora original, pelo igualmente
tradicional Instituto Presbiteriano Mackenzie, preservando‐se a estrutura
administrativa e implementando‐se investimentos na recuperação da estrutura
física. A mudança da mantença trouxe vários benefícios, como, dentre outros,
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melhorias na infraestrutura e na qualificação do corpo docente, com
implantação de Núcleos Docentes Estruturantes em todos os cursos, maior
número de professores em tempos parcial e integral e abertura de novos grupos
de pesquisas.
O prédio em que a Faculdade está instalada, desde 1965, pertencente ao
Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro, ocupa posição peculiar, pois, além
de se localizar na parte central da maior área de comércio popular do Brasil e
uma das maiores do mundo, a chamada SAARA (nome que se dá a uma pequena
região dentro do Centro, derivado da sigla da Sociedade dos Amigos da Rua da
Alfândega e Adjacências, criada em 1962) é o único construído entre aqueles
projetados para a Avenida Diagonal, que cruzaria a cidade, dos Arcos da Lapa
até o prédio da Estrada de Ferro Central do Brasil. A Avenida foi cancelada pelo
primeiro governo autônomo da cidade, o de Carlos Lacerda, no início dos anos
60, mas o prédio do Sindicato permaneceu, próximo à Rede Ferroviária, ao
principal eixo de comunicação com as zonas Norte e Sul, às Avenidas Presidente
Vargas, Passos e Rio Branco, além da proximidade das linhas 1 e 2 do Metrô.
Esta região, que o planejamento municipal denomina Centro Histórico, é bem
maior do que o bairro do mesmo nome, abrigando quatorze bairros, interligados
por espessa malha de ruas, túneis e avenidas. Nela, o trecho denominado SAARA
recebe, nos períodos de maior movimentação do comércio, como o das festas
de fim de ano, cerca de 2/3 da população total da capital, sendo comum
verificar‐se a frequência de mais de um milhão de consumidores por dia,
conforme dados da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil.
Sempre preocupada com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a
Direção da faculdade adota políticas institucionais que estabelecem uma série
de diretrizes que nortearão a atuação de todos os segmentos e instâncias da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio nos próximos anos. As ações devem
atender a um perfil de formação holística de concepção dos fenômenos
naturais, do meio ambiente e da sociedade, sem, contudo, abandonar
demandas mais específicas da sociedade, por meio do ensino, da pesquisa e da
extensão.
As diretrizes harmonizam‐se inteiramente com os eixos norteadores do
“Planejamento Estratégico 2012‐2020” definido pelo Conselho Deliberativo do
Instituto Presbiteriano Mackenzie para o mesmo horizonte temporal,
evidenciando uma mobilização sinérgica de toda a Instituição em busca da
consolidação dos padrões de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.
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Em novembro de 2014, a Congregação dos Professores, reunida em assembleia
histórica, e em votação unânime, elaborou o novo Regimento Geral da
Instituição, deliberando, entre outras ações, alterar seu nome para Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, decisão igualmente aprovada por unanimidade
pelo Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e integrando
de vez o Mackenzie Rio no Universo Mackenzie. Posteriormente, o Conselho
Acadêmico procedeu a ajustes no Regimento, a fim de adequá‐lo aos novos
desafios da IES.
A partir deste novo horizonte, está posta a proposição da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio de pertencer a um projeto de uma comunidade
acadêmica fortemente integrada, dedicada à promoção da cidadania e à
formação plena dos educandos, pautando‐se nos espírito e propósito da
tradição cristã reformada calvinista.
1.3 MISSÃO E VISÃO
Missão significa o direcionamento para a atuação da Instituição no âmbito da
sociedade em que está inserida. A Missão institucional encontra‐se assim
definida: “Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno
da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada”. A Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio tem relevante papel no atendimento a essa missão por
intermédio dos conteúdos, recursos e metodologias próprios nas suas várias
áreas acadêmicas.
A Visão da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio permeia todos os planos de
ação e o desenvolvimento de sua prática cotidiana. Dessa forma, a Visão de “Ser
reconhecida pela sociedade como instituição confessional presbiteriana e
filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, comprometida com a
responsabilidade socioambiental, em busca de contínua excelência acadêmica e
de gestão” organiza a composição e o desenvolvimento do currículo de maneira
que possa ser refletida em todos os aspectos.
O currículo, as políticas e as estratégias de ação, dirigidos por esta visão, têm
como fim maior favorecer o reconhecimento efetivo, pelos alunos e pela
comunidade, de uma instituição que prima pela excelência, considerando seu
papel na sociedade, sua relação com os outros e com Deus.
A Missão e Visão materializam‐se na prática de princípios e valores que se
refletem nas relações pedagógicas, dentro da sala de aula, nas relações de
trabalho entre funcionários e equipes de apoio administrativo e se consolidam
na ação futura de nossos alunos, imprimindo neles o “espírito mackenzista”.
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1.3.1 Princípios e Valores
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem por finalidade desenvolver as
funções de ensino, pesquisa e extensão, em todas as áreas do conhecimento
humano, atendendo às diretrizes curriculares do Ministério da Educação e às
demandas da sociedade na qual se insere, praticando e expressando os valores
descritos a seguir:
 Na conduta pessoal: dignidade, caráter, integridade e espírito
mackenzista;
 No exercício da atividade profissional: ética, competência, criatividade,
disciplina, dedicação e disposição para o trabalho voluntário;
 No relacionamento interpessoal: lealdade, respeito mútuo,
compreensão, honestidade e humildade;
 No processo de decisão: busca de consenso, de justiça, de verdade, de
igualdade de oportunidade para todos;
 No relacionamento entre órgãos colegiados, coordenadorias e
departamentos: cooperação, espírito de equipe, profissionalismo e
comunicação adequada;
 No relacionamento com outras instituições: responsabilidade,
independência e transparência;
 Na sociedade: participação e prestação de serviços à comunidade;
 E, em todas as circunstâncias, agir com amor, que é o vínculo da
perfeição.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio concretiza e consolida esses valores
por meio de uma prática pedagógica que:
 Tem como característica essencial a aquisição, por seus alunos, de um
Código de Ética baseado nos ditames da consciência e do bem, que
reflita os valores morais exarados nas Escrituras Sagradas, voltados
para um desempenho crítico e eficaz da cidadania;
 Forma cidadãos responsáveis, capazes de exercer a liderança de grupos
sociais em que venham a atuar, buscando soluções éticas, criativas e
democráticas, capazes de superar os problemas com os quais venham
a se defrontar;
 Forma um profissional com inteligência autônoma, capaz de utilizar um
diálogo crítico com a realidade social, que culmine com a prática do
“aprender a pensar”, voltado à ação concreta e empreendedora;
 Ensina criticamente a seus alunos, de forma contínua, o conhecimento
atualizado das diversas áreas do saber;
17

 Orienta as ações sociais, buscando a consciência crítica e a participação
dos diferentes grupos, rumo ao desenvolvimento humano.
1.4 OBJETIVOS
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio propõe a inovação para além das propostas convencionais de
uma faculdade. Este avanço pretendido, baseado em um ensino de alto padrão
associado a valores cristãos explícitos, tem como diretriz um entendimento da
realidade, o que pressupõe a consciência do valor tanto da coletividade quanto
da singularidade dos indivíduos que a compõem e, por conseguinte, o
desenvolvimento de um saber ativo, não apenas de conhecimento, mas de
crítica e de construção da sociedade.
O conhecimento que a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio busca produzir e
transmitir tem como objetivo compreender o processo contraditório envolvido
na produção da ciência, contribuindo para se chegar a uma consciência da
totalidade e à elaboração de um instrumental adequado à compreensão do
cenário e da conjuntura regional, nacional e internacional.
Tais características permitem que o projeto institucional incorpore um caráter
experimental, produzindo conhecimento novo sobre as condições sociais
concretas das regiões continentais, o que significa ter a integração ensino,
pesquisa e extensão, e a interdisciplinaridade, como método, e, a interação com
a sociedade, como princípio.
Este projeto requer, para sua implementação em todas as suas etapas e nos
diferentes níveis de seus cursos, a presença desse aspecto integrador. A própria
ideia de integração, por sua complexidade, importância e desafio, impõe uma
abordagem interdisciplinar, rompendo com uma prática conservadora,
meramente reprodutora de conhecimentos. Por esta razão, a execução deste
projeto requer ousadia e determinação para o enfrentamento de riscos,
resistências e temor ao novo.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio é uma instituição de ensino superior
pluridisciplinar, confessional, destinada a formar alunos com valores humanos
de alto nível, capazes de perceber e interpretar os paradigmas atuais, vislumbrar
novas possibilidades e propor a criação de caminhos alternativos, face às
demandas da contemporaneidade.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem por objetivo formar cidadãos e
profissionais qualificados, compromissados com o seu desenvolvimento pessoal
18

e profissional e com o crescimento socioeconômico do país. Os principais
desafios para esta faculdade são:
 Explicitar, nas suas ações, a cosmovisão cristã reformada para a
educação;
 Alcançar o Conceito Preliminar de Curso de excelência para os seus
cursos de graduação;
 Incentivar a Graduação e a Pós‐Graduação, propiciando maior
desenvolvimento da pesquisa;
 Desenvolver um processo contínuo de acompanhamento e
autoavaliação dos cursos e das atividades docentes;
 Estabelecer interação com os setores industrial, de serviços e cultural;
 Desenvolver
atividade
de
extensão,
incentivando
a
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade;
 Promover processo contínuo de qualificação do corpo docente;
 Promover e difundir a inovação e o empreendedorismo, dinamizando
a interação com os diversos setores econômico‐artístico‐culturais;
 Desenvolver políticas institucionais de extensão, de responsabilidade
social, de responsabilidade ambiental, de cultura e de filantropia;
 Fortalecer as ações que expressam a confessionalidade;
 Implementar e aperfeiçoar as políticas institucionais de extensão, de
responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, de cultura e
de filantropia;
 Implementar ações que nos permitam alcançar os patamares de
qualidade delineados para os cursos de Graduação, considerando a
devida sustentabilidade destes.
1.5 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
Para cumprir o seu objetivo de ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa
nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, a
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio atua nas seguintes áreas de
conhecimento, partindo da expertise já alcançada em outra instituição de
ensino superior relacionada à sua Mantenedora:





Ciências Contábeis;
Ciências Administrativas;
Ciências Econômicas;
Ciências Jurídicas.

As áreas de atuação acadêmica citadas fazem parte dos cursos relacionados
abaixo no Quadro 1, Cursos de Graduação e Quadro 2, Cursos de Pós‐Graduação
Lato‐Sensu:
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Quadro 1. Cursos de Graduação

Cursos de Graduação
Ciências Contábeis
Administração
Direito
Economia

Data de Início
1964
1968
1992
1992

Quadro 2. Cursos de Pós‐Graduação Lato‐Sensu

Cursos de Pós‐ Graduação Lato‐Sensu (Data de Início)
Controladoria e Finanças 2010
Planejamento Tributário 2010
Outros cursos poderão ser implantados nas áreas de conhecimento previstas
em função da dinâmica das demandas do mundo do trabalho nestas respectivas
áreas e de políticas públicas que venham a ser estabelecidas e do
desenvolvimento sócio econômico do Rio de Janeiro.
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
2.1 INTRODUÇÃO
O Projeto Pedagógico de uma Instituição Educacional parte, necessariamente,
da reflexão sobre o tema da Educação para a Cidadania, uma vez que seus
princípios fundamentais estão voltados para a formação do homem integral,
participante, ativo e compromissado com o processo histórico, cultural, social e
político. Assim, uma Instituição de Ensino Superior é “(...) um lócus de conflito,
pois produzir saber exige o debate de ideias” (LUCCHESI, 2002:99), no qual se
espera que aflore a verdade. Suas ações e seus resultados se voltam não apenas
para o desenvolvimento do país, pois isso a tornaria muito utilitarista, mas
principalmente para a formação do homem e da mulher criados à imagem e
semelhança de Deus, e que, por isso, se devotam para o melhoramento do
mundo. O Ensino Superior não só precisa estar no mundo, olhando a realidade,
mas também, ao mesmo tempo, distanciar‐se do mundo, para gerar novos
saberes e novas metodologias.
2.2 INSERÇÃO NACIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ASPECTOS
SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICOS
O Estado do Rio de Janeiro vem recebendo diversos investimentos de médio e
grande porte, que devem provocar profundos impactos na estrutura produtiva
e sócio econômica, uma vez que os empreendimentos se espalham por diversas
regiões. Sua configuração sócio espacial deverá ser profundamente impactada.
O Estado do Rio de Janeiro passa, portanto, por um ciclo de industrialização e
de crescimento da infraestrutura econômica vinculados ao perfil exportador de
commodities, apoiado na exploração dos recursos naturais e na produção de
alimentos e produtos industriais semiacabados, e tendo as indústrias
siderúrgica, naval, automotiva e petroquímica como “locomotivas” do setor
secundário. Os vetores centrais são os investimentos na produção e exportação
de minério de ferro e de aço; na extração de petróleo e gás e seu
beneficiamento; na infraestrutura portuária, rodoviária, ferroviária e aeroviária;
na infraestrutura urbana ligada ao Programa de Aceleração do Crescimento e
aos grandes eventos, estes últimos concentrados na região metropolitana do
Rio de Janeiro; em centros de P&D; e na retomada da condição de sede de
grandes empresas e instituições financeiras nacionais e transnacionais.
Observa‐se que grande parte do incremento dos investimentos no Estado do Rio
de Janeiro consiste em portos e terminais portuários, minerodutos, centros de
armazenagem e estocagem e de “limpeza” do petróleo; estaleiros;
termelétricas; siderúrgicas; petroquímica; cimenteiras, montadoras, ferrovias,
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rodovias, corredor logístico, vinculados a minério de ferro, petróleo e gás,
energia, combustível, aço, navios, transporte, distribuição; logística de
exportação ‐ novos elos nos corredores ‐ decorrentes da divisão internacional
do trabalho, reforçada tanto pelo Programa de Aceleração do Crescimento, Pré
Sal, Pós Sal, quanto pelos grandes eventos que abriga e abrigará, para os quais
são previstos grandes impactos na configuração sócio espacial do estado. O
atual processo mobiliza e “integra”, desestrutura e desintegra, áreas,
municípios, micro e mesorregiões.
Os investimentos vultosos em atividades industriais, portuárias e de logística de
armazenagem e circulação de mercadorias atravessam o Estado do Rio de
Janeiro, de norte a sul, incorporando áreas antes periféricas e excluídas,
penalizadas nos ciclos dinâmicos anteriores, borrando as fronteiras territoriais
e transformando as dinâmicas econômicas existentes, particularmente no litoral
e no eixo rodoviário da BR‐101.
Após longo período de declínio econômico, o Estado do Rio de Janeiro tornou‐
se a maior região produtora de petróleo do país e sede de alguns dos municípios
mais ricos em termos de rendas petrolíferas. Os novos investimentos se inserem
num conjunto que se difunde por toda a Unidade Federativa, o que, por sua vez,
se coaduna com a estratégia recente de retomada do crescimento e de inserção
do Brasil na economia internacional.
Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro inaugurou uma importante rodovia
de integração dos municípios da Região Metropolitana o denominado Arco
Metropolitano. Realizada com recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento e apoio do Governo Federal, a via possui 145 km de extensão e
foram investidos U$ 350 milhões em cinco anos. Os investimentos previstos
para o Arco Metropolitano, representam apenas 2,3% do total, se forem
contabilizados os investimentos privados vinculados ao projeto, que poderão
chegar a U$ 16 bilhões.
O Estado do Rio de Janeiro também se caracteriza pela macrocefalia, por ter
incorporado a seu território, em 1975, pela fusão com o antigo Estado da
Guanabara, a cidade que, por tanto tempo regeu a economia do país, nas etapas
colonial, imperial e republicana de sua evolução.
No Estado, a indústria de transformação ocupa 205 mil pessoas, a construção
civil 103 mil, o comércio 356 mil e o setor de serviços 1,62 milhão, ficando 239
mil ligadas a outras atividades, segundo dados do governo estadual. Até a
implantação das indústrias automobilísticas na região de Porto Real, a economia
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regional caracterizava‐se por ser fornecedora de bens intermediários, portanto
extremamente suscetível ao comportamento das economias dos demais
estados da Federação, compradores de aços e plásticos, destacadamente.
Influenciado pela extração do petróleo, o crescimento da economia fluminense
aumentou o peso da economia do estado no PIB nacional. Não só as decisões
empresariais ou as ações públicas para a esfera econômica respondem por este
desempenho. Com efeito, novas tecnologias de informação estão bastante
disseminadas no meio empresarial local e pelo aparelho público. Mas o que
permite um melhor desempenho, de fato, o que se situa na origem de todos os
processos positivos na economia, é a existência de recursos humanos com
elevado grau de formação. Esta é a base para um desenvolvimento sustentável
e para isto tem contribuído a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, auxiliando
a que se cumpra o dístico inserido na bandeira estadual: RECTE REMPUBLICAM
GERERE (gerir a coisa pública com retidão).
2.3 INSERÇÃO REGIONAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: ASPECTOS
SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICOS
Conforme preconiza Edgar Morin, “devemos contextualizar antes de se fazer
uma ação unilateral e a precaução, como pensamento de saber o que fazer”
(Morin, 2001:41). Para o mesmo autor, “ensinar não é unicamente uma função,
uma profissão como qualquer outra, onde se pode distribuir, produzir pedaços
de saber: pedaços de Geografia, de História, de Química” (op. cit., p. 59). É
necessário conhecer o ambiente, partindo‐se de projetos compatíveis com a
realidade local, em termos culturais, sociais e econômicos, pois não
conhecemos do real senão a nossa intervenção nele. Pesquisas realizadas pela
própria instituição de ensino, bem como resultados apontados por institutos de
pesquisa, mostraram, a cada momento, novas necessidades postuladas pelos
discentes, que precisavam ser contempladas, à medida que a própria sociedade,
sempre dinâmica, também evoluía assim como evoluía a própria Faculdade.
O ambiente em que atuam o corpo docente e discente da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio possui peculiaridades que o distinguem no cenário
nacional.
Com relação aos aspectos geográficos e populacionais, o Município do Rio de
Janeiro caracteriza‐se, entre outros fatores, pela densidade demográfica e pelos
indicadores de escolaridade de sua população. O Município do Rio de Janeiro é
dividido em 5 Áreas de Planejamento que, por sua vez, se subdividem em
Regiões Administrativas e Bairros, num total de 6.320.446 de pessoas, segundo
dados do censo de 2010 do IBGE, o qual corresponde a 53,4% da população da
23

Região Metropolitana e a 40% da população estadual. Ainda de acordo com o
IBGE, a estimativa da população da cidade do Rio de Janeiro para o ano de 2014
é de 6.453.682 habitantes.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, está localizada na Área de
Planejamento nº 1, Região Administrativa nº 2, abrangendo apenas o bairro do
Centro do Rio de Janeiro, conforme Figura 1.
Figura 1. Área de Planejamento e Regiões Administrativas – 2014 – Rio de Janeiro

Fonte: Instituto Pereira Passos, 2014

O bairro do Centro do município da cidade do Rio de Janeiro, onde a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio está inserida, ocupa uma área de 5,7 Km²,
correspondendo a 0,47% da área de todo o território e um total de 41.142
habitantes, representando 0,65% da população da cidade, conforme dados de
2014, expostos na tabela 1 e ilustrados na figura 1.
Tabela 1. Resumo de áreas e população

Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros
Total Populacional
Área de Planejamento 1
II Centro
Área de Planejamento 2
Área de Planejamento 3
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Total
6 320 446
297 976
41 142
1 009 170
2 399 159

Área de Planejamento 4
Área de Planejamento 5

909 368
1 704 773
Fonte: Instituto Pereira Passos, 2014

Figura 2. Distribuição da População do Rio de Janeiro por Áreas de Planejamento e Regiões
Administrativas

Fonte: Instituto Pereira Passos, 2014

Figura 3. Distribuição da População do Rio de Janeiro por Áreas de Planejamento

Fonte: elaboração própria com base em Instituto Pereira Passos, 2014

Com relação aos aspectos econômicos, a cidade do Rio de Janeiro, que é a
segunda economia do país, possui uma População Economicamente Ativa (PEA)
25

de 3,1 milhões pessoas, sendo que a área de influência da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, no bairro do Centro, concentra 25,4% dos
empregos registrados na cidade do Rio de Janeiro e 69,1% dos empregos da sua
área de planejamento. A economia fluminense é a segunda do país, em termos
de Produto Interno Bruto. Em 2011, correspondeu a 11,2% da economia
brasileira, detendo uma renda per capita, inferior apenas à do Distrito Federal e
a de São Paulo.
Especificamente, a área de 5,7 km², de influência da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, concentra, devido a sua localização, alguns dos principais atores
econômicos e políticos do Estado como o Tribunal de Contas do Estado e do
Município do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
Câmara Municipal de Vereadores do Município do Rio de Janeiro além dos
escritórios centrais das principais empresas petrolíferas, siderúrgicas,
prestadoras de serviços públicos como por exemplo a CEDAE e a Embratel.
A facilidade de acesso é outra característica marcante da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, devido a sua proximidade com a Central do Brasil,
conhecida como o principal ramal integrador dos diferentes modais de
transporte da cidade como trem, metrô, taxi e ônibus intermunicipal. Essa
facilitação de mobilidade que acerca possibilita sua integração com outras
regiões da nossa cidade e com os grandes empreendimentos industriais da
cidade, dentre os quais se pode destacar o Porto de Sepetiba, o mais moderno
do país e o Polo Gás‐Químico, que reúne um complexo de indústrias e unidades
fabris de grandes empresas como Valesul, Ambev, Brasquímica e Gerdau.
De acordo com o Plano Estratégico 2013‐2016 da Prefeitura do Município do Rio
de Janeiro, foi criada uma operação urbana consorciada na Região do Porto,
conhecida como Porto Maravilha, localizada a aproximadamente 2 km das
instalações da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, visando resgatar todo o
seu potencial social, econômico, cultural e turístico. Dentre os resultados
esperados, temos: revitalização da área com a melhoria nas condições
ambientais e de vida local; atração de novos moradores e empresas para a
região; valorização do patrimônio histórico e cultural e incremento do turismo
na região. Desta forma, o desafio de preparar a população para as novas
oportunidades de emprego e negócios que vão surgir e, ainda, fomentar a
reflexão sobre a construção do futuro da região, serão tarefas fundamentais.
Em geral, os indicadores socioeconômicos do município do Rio de Janeiro
superam amplamente os dos demais, o que determina uma forte capacidade de
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atração de trabalhadores com as mais diversas qualificações para a cidade do
Rio de Janeiro.
A cidade do Rio de Janeiro. a segunda maior metrópole do país, possui uma
densidade populacional de 5.389,46 hab/km² e é detentora do segundo maior
PIB per capta do Brasil, que é de R$ 34.571,91 (IBGE/2012). Seu IDH‐M é de
0,799, considerado alto pelo PNUD/2010 e o segundo maior do Estado do Rio
de Janeiro.
No centro desta megacidade, a 11ª mais populosa do mundo, situa‐se há pouco
mais de 50 anos, iniciada como Faculdade Moraes Júnior, hoje a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, perfeitamente integrada à realidade de seu
entorno, onde há muito prevalecem as atividades do Setor Terciário, vale dizer,
comércio e finanças. Em todo este período, profissionais formados nos cursos
oferecidos pela IES inseriram‐se no mercado de trabalho local, contribuindo
para seu aprimoramento técnico e ético.
A região metropolitana do Rio de Janeiro, constituída por dezenove municípios,
com aproximadamente doze milhões de habitantes, beneficiou‐se das
deseconomias de aglomeração que afetaram primeiramente a parte central, na
capital, por especializar‐se como repositório de mão‐de‐obra para esta última,
o que a fez captadora de investimentos em instalações industriais que não
encontrariam eficiência logística no que se refere principalmente aos
transportes urbanos, dada a saturação das vias públicas.
Para os trabalhadores, a construção do metrô, desde os anos 70, facilitou os
deslocamentos, o que não pôde ocorrer com o fluxo de mercadorias e insumos
diversos, levando ao fechamento de diversas unidades fabris tradicionais. Na
atualidade, outras regiões do estado, notadamente as áreas de Resende e
Macaé, passaram a se beneficiar das deseconomias de urbanização pelas quais
também foram afetadas as cidades‐dormitório da periferia da capital, na
Baixada Fluminense.
A cidade do Rio de Janeiro concentra 70% da força econômica do estado e 8,04%
de todos os bens e serviços produzidos no país. Há muitos anos, o Rio de Janeiro
congrega o segundo maior polo industrial do Brasil, contando com refinarias de
petróleo, forte indústria naval, metalurgia, química e petroquímica, gás, têxtil,
farmacêutica e siderúrgica. Possuem ainda matriz na cidade grandes empresas
nacionais, como a Petrobrás S.A., Vale S.A. e Companhia Siderúrgica Nacional
S.A.
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As últimas décadas atestaram uma nítida transformação em seu perfil
econômico, que vem adquirindo, cada vez mais, matizes de um grande polo
nacional de serviços e negócios. O setor de serviços abarca e abrange a maior
parcela do PIB (65,28%), seguido pelos impostos (23,19%), pela atividade
industrial (11,5%) e pelo agronegócio (0,03%).
Além disso, o lugar onde está inserida a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
possui relevantes presenças culturais no seu entorno imediato como alguns
museus, entre eles: Centro de Artes Hélio Oiticica, Museu Histórico Nacional,
Centro Cultural Banco do Brasil, Paço Imperial, Museu de Arte Moderna, Museu
de Arte do Rio e Museu Nacional de Belas Artes e de centros culturais como
o Real Gabinete Português de Leitura e a Biblioteca Nacional.
Esta conformação beneficia nossas atividades na medida que contamos com
inúmeros espaços de divulgação do conhecimento científico, de cultura e de
lazer, como bibliotecas, centros culturais e museus.
O Setor do Turismo no Município do Rio de Janeiro oferece diversas atrações
históricas, naturais e culturais. A capital fluminense é internacionalmente
conhecida pela beleza de suas praias e morros e além de ser um grande polo de
turismo cultural, é contemplado com diversos museus, teatros e casas de
espetáculos, que fazem com que ela seja o destino mais procurado pelos turistas
estrangeiros que visitam o Brasil a lazer, e o segundo colocado no turismo de
negócios e eventos. A cidade abriga também a maior floresta urbana do mundo,
a floresta da Tijuca, bem como o Parque Estadual da Pedra Branca.
O Cristo Redentor, eleito uma das maravilhas do mundo moderno, o morro do
Pão de Açúcar (com seu famoso teleférico), a lagoa Rodrigo de Freitas, as praias
de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, a floresta da Tijuca, a Quinta da Boa
Vista, o Jardim Botânico, a Cinelândia e o Estádio do Maracanã estão entre os
principais pontos de visitação. Entre os maiores eventos do calendário carioca,
destacam‐se o Carnaval, o Festival Internacional de Cinema, a Mostra do Filme
Livre, a Bienal do Livro, o Fashion Rio e a festa do réveillon em Copacabana.
Quanto aos pontos de referência do turismo cultural, podem‐se elencar, entre
tantos, o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes,
a Biblioteca Nacional, o Museu de Arte Moderna (MAM), o Real Gabinete
Português de Leitura, o Palácio do Catete, o Teatro Municipal e o Riocentro.
O turismo confere mais do que um mero adendo à economia local, uma vez que,
de todos os estrangeiros que visitam o país, 40% têm como destino
a cidade do Rio de janeiro ‐ conforme informa o Instituto Nacional de Altos
Estudos ‐ atraídos por uma miríade de ícones culturais e paisagísticos – o que
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leva à criação de diversos postos de trabalho, robustecendo os
setores comercial e de hotelaria. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais
conhecida no exterior, constituindo‐se num polo de atração de turismo, de
atividades comerciais e de prestação de serviços, tendo parte de sua paisagem
urbana considerada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade.
A Cidade do Rio de Janeiro vive um momento especial, com a realização de
grandes eventos mundiais, como a Jornada Mundial da Juventude 2013, a Copa
do Mundo 2014 e as Olimpíadas em 2016, que têm gerado grandes
investimentos na economia e na infraestrutura nos últimos anos.
O Centro da cidade do Rio de Janeiro é um organismo em constante
modernização. Contempla‐se hoje a recuperação de edifícios históricos e a
regeneração de setores degradados. De maneira geral, a renovação ou alteração
dos usos originais transformou esses espaços em lugares onde realizam‐se
atividades culturais, exposições de obras e a guarda de acervos com finalidade
e natureza diversas, espaços dos quais a cidade é incentivadora e depositária.
Espacialmente a área onde se encontra localizada a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio é constituída pelo quadrilátero compreendido entre a Avenida
Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires, na direção Norte/Sul, e entre a Rua dos
Andradas e a Praça da República, na direção Leste/Oeste. Além destas, as outras
ruas que compõem a área são: Alfândega e Senhor dos Passos, ruas paralelas
cujos traçados seguem a direção Leste/Oeste, e as transversais: Ruas Regente
Feijó, Gonçalves Ledo e Tomé de Souza. O contexto cultural da área remete à
presença de diferentes grupos étnicos e etnias que a formaram, desde o período
Imperial até o republicano, conformando‐se aí uma população de migrantes
externos e internos.
Diante desse cenário fica claro que investimentos em educação tornam‐se ainda
mais importantes. A região abriga um dos principais centros universitários e de
pesquisa do país. Segundo o sistema e‐MEC, estão cadastrados, na Cidade do
Rio de Janeiro: 10 universidades (2 federais, 1 estadual e 7 particulares), 11
centros universitários/institutos federais e diversas faculdades, todos ativos.
2.4 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS: A EDUCAÇÃO NA REFORMA
PROTESTANTE
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio encontra suas raízes no movimento da
Reforma Protestante. Os reformadores do século XVI entendiam que para
retornar às bases espirituais do cristianismo, era inevitável e absolutamente
prioritário que se investisse em educação para todos. Esse deveria ser, portanto,
o caminho para que determinado povo pudesse construir seu desenvolvimento
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cultural e pavimentar sua ascensão social e econômica. Além das significativas
contribuições de educadores e pensadores cristãos ao longo da história, é na
época da Reforma Protestante do século XVI, que, efetivamente, chega‐se a
uma nova perspectiva e conscientização sobre a importância do processo
educacional para a formação da personalidade humana.
A finalidade social da instituição escolar passava a ter, já naquele início dos
tempos modernos, uma dupla face: por um lado, era imprescindível promover
o exercício do cristianismo bíblico, capacitando as populações para a leitura
direta das Sagradas Escrituras.
Por outro lado, caberia preparar os meninos para o governo civil, para a
administração pública das cidades. Em ambos os casos, a instrução tornava‐se,
paulatinamente, uma exigência dos tempos. O mundo do impresso, as formas
de leitura que se propagavam, por vezes, espontaneamente, todo esse universo
permeava uma nova visão de mundo.
O mesmo movimento histórico que produzia a técnica tipográfica tornaria a
leitura uma competência social cada vez mais solicitada. E, de fato, pode‐se
concordar com quem diz que Martinho Lutero tornou necessário aquilo que
Gutenberg tornara possível. Desde os primórdios da reforma, a defesa da
escolarização vinha, porém, acompanhada da exigência quanto à edificação de
uma nova escola, capaz de se tornar formadora de um novo homem.
O ensino dos reformadores pretendia, em seu princípio, adquirir um caráter
distinto e diferenciado em relação às práticas usualmente em curso. A escola
reformada precisava renovar os padrões ultrapassados, tanto da escolástica,
quanto das anteriores iniciativas paroquiais e particulares, incluindo em seu
programa, novos temas, para além do latim, do grego, da gramática, do
trivium... Pensava‐se na necessidade de uma língua nacional e da História
(deixando‐se, portanto, de conferir prioridade exclusiva ao latim), na retomada
do valor educativo do canto, da música, das atividades recreativas e dos jogos
infantis – tão valorizados na Antiguidade clássica. Vivia‐se um tempo de ruptura
com tradições sem fundamento e decisões oligárquicas: nele cabia, acima de
tudo alterar os próprios alicerces da instituição oferecida, valendo‐se do ensino
escolar como habilitação da juventude para a posterior gestão do governo
temporal. Sendo assim, cabia formar os líderes e os administradores:
(...) como temos dito, mesmo que não existisse a alma,
mesmo que as escolas e as línguas não fossem necessárias
para a Escritura e por motivos divinos, seria um motivo mais
que suficiente instituir em todos os lugares as melhores
30

escolas para meninos e meninas, a necessidade que o mundo
tem do governo temporal de homens e mulheres
preparados. (LUTHERO, 1523:221)
O movimento de reforma religiosa e cultural iniciado pelo reformador Martinho
Lutero na Alemanha em 1517, que tem consequências na história da cultura
europeia, assume desde os primórdios, um importante significado educativo. A
educação para Lutero deve apoiar‐se, sobretudo no estudo das línguas, as
línguas antigas e a língua nacional, porque são vistas como a bainha na qual está
guarda a espada do Espírito, o meio para se chegar à compreensão da verdade.
Conforme o registro de Franco Gambi em sua obra História da Educação, “as
escolas originadas na Alemanha com Lutero, foram organizadas em quatro
setores: o das línguas (latim, grego, hebraico e alemão); o das obras literárias,
para o ensino da gramática e a leitura dos textos sagrados; o das ciências e das
artes, e o da jurisprudência e medicina” (GAMBI, 1999:250).
Graças à estreita relação entre Lutero e as autoridades civis, sobretudo na
Alemanha, efetua‐se primeiro uma reorganização das escolas municipais e,
sucessivamente, são fundadas muitas escolas secundárias, financiadas pelo
Estado. Nascem os ginásios, que são o primeiro e mais duradouro núcleo da
escola alemã naquele período. Em sua proposta educacional, Lutero atribuía às
autoridades civis, ou seja, ao Estado, a tarefa de financiar as escolas. Franco
Gambi, em sua magna obra História da Educação, faz a seguinte assertiva: “O
primeiro programa educacional de Lutero consistia de três ciclos: o primeiro
ciclo era para os principiantes, aos quais era ensinado o latim, o grego e o
hebraico; aos alunos do segundo ciclo ensinava‐se gramática avançada; aos
alunos do terceiro ciclo, ensinava‐se a dialética, através dos textos de Salústio,
Lívio, Horácio, Ovídio e Cícero. No terceiro ciclo, aos alunos são iniciados nos
estudos mais avançados no conhecimento do grego, do hebraico e latim, e
também da matemática e das artes” (op. cit., p. 251).
Outro eminente reformador protestante do século XVI foi João Calvino. Ele foi
extremamente importante tanto para a Reforma Protestante, quanto para as
reformas do processo educacional naquele período.
João Calvino, que, a partir de meados do século XVI, passaria a empreender ação
educativa em Genebra, levaria adiante os ideais educativos luteranos, chegando
mesmo a superar Lutero quanto à proposição de uma dada acepção de escola,
cuja estrutura passaria, desde então, a referenciar o ensino protestante,
propagado, a partir dali, em nível mundial. No parecer de Calvino, na trilha já
assinalada por Lutero, haveria um duplo objetivo – religioso e civil – a ser obtido
pela instrução das crianças. Era bastante explícito na intenção da formação de
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líderes, de quadros políticos e administrativos capazes de fazer avançar o
desenvolvimento das cidades e das populações. Daí a ênfase na instrução, como
exigência com a qual os governos não poderiam transigir. No parecer de Calvino,
a educação se desdobraria em uma ética e uma moral do trabalho. A literatura
específica sobre o tema sugere a existência de uma "possível convergência entre
o conceito educacional de currículo e o conceito calvinista de disciplina"
(HAMILTON, 1992).
O currículo, visto como um processo organizado de seriação, como produção de
uma estrutura de ensino graduada e sistemática, traria ‐ com os modelos das
escolas calvinistas ‐ o padrão da nossa forma moderna de escolarização.
Imbuídas do pioneirismo que, desde os primórdios, caracterizava as iniciativas
educacionais protestantes, as escolas calvinistas criam práticas de ensino
simultâneo (o professor ensinando a todos os seus discípulos de uma única vez),
dividem os alunos por faixas etárias e por níveis de aprendizado e dão os
primeiros passos naquilo que hoje se caracteriza como currículo da escola
graduada. Inequivocamente, pode‐se constatar o vínculo estreito entre
disciplina calvinista e ideia de currículo.
As escolas de tradição calvinista diferenciavam‐se por criar novas diretrizes para
a organização de um ensino, que passava a ser pensado como sequencial
organizado, sistematizado e minuciosamente ordenado.
Além disso, a influência de Calvino foi consolidada por meio da Academia de
Genebra por ele fundada, e que se tornou a Universidade de Genebra. As
instituições educacionais foram nitidamente importantes para ele. Calvino
promoveu a educação primária compulsória para meninos e meninas. Para
Calvino, não há distinção ou hierarquia de valores entre o estudo de línguas,
história, ciências ou religião, porque todo o conhecimento visa ao
aperfeiçoamento do ser humano, criados segundo a Imago Dei ‐ imagem de
Deus ‐, para o cumprimento de sua vocação na sociedade. Joseph Pitts Wiles,
em sua obra “As Institutas da Religião Cristã – um Resumo” assevera: “Percebe‐
se a visão calvinista e cristã da educação, segundo a qual não pode haver
fragmentação do saber, não existindo compartimentos “sagrados” e
“mundanos” do conhecimento humano. Pelo contrário, todo conhecimento é
visto como tendo a função precípua de dirigir o ser humano para a
contemplação do Criador. Assim, Calvino é explícito ao valorizar a busca do
conhecimento, pois para ele, os homens que possuem o conhecimento, podem
penetrar mais detalhadamente nos segredos da sabedoria Divina” (WILES
1984:165).
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A partir do século XVII, as concepções educacionais protestantes seriam
irradiadas por meio da palavra de teóricos que desejavam adequar o espírito do
tempo para o campo educativo. Com o objetivo de atingir um procedimento
metodológico capaz, se aplicado, de fazer com que todas as crianças
aprendessem, o pastor calvinista e educador Comenius, quando da publicação
de sua Didática Magna: Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos,
fundava a Pedagogia como área do conhecimento. A educação cristã reformada
e democrática partiria, pois, da aposta na possibilidade de instrução universal
como necessidade de aperfeiçoamento social e de aprimoramento individual.
A formação de uma ética protestante, na perspectiva calvinista, relaciona‐se,
em certa medida, com a disposição para o trabalho árduo, com hábitos de
perseverança, de racionalidade, para com a capacidade de inovação e a abertura
para o risco, com o senso de propósito maior e o entrelaçamento com o
transcendente. A educação protestante estruturar‐se‐ia mediante a expectativa
de cada um dar o máximo de si à sociedade. Compreende‐se que essa
maximização das potencialidades individuais tem como contrapartida uma dada
dimensão de realização pessoal e humana.
Tais disposições de espírito são complementadas por uma formação de base
que valoriza alguns aspectos essenciais no convívio humano, como a
honestidade, a tolerância, a confiabilidade, o sentido de cooperativismo, o
senso de responsabilidade social, o autodomínio, a honra, a tenacidade e a
perseverança. Tais habilidades, desenvolvidas pela educação e exercitadas pelo
convívio social, teriam como resultado o acréscimo do capital social; um dado
padrão de convivência coletiva, de sociabilidade nacional, capaz de contribuir
efetivamente para o aprimoramento dos padrões civilizatórios. Pode‐se dizer
que a educação de matriz protestante compreende a prática e o exercício da
virtude e do justo meio como atitudes necessárias a uma vida harmoniosa,
disciplinada e pautada pela dimensão do trabalho; uma vida solidária,
cooperativa, que, ao desenvolver plenamente as potencialidades individuais,
contribuirá para o aprimoramento da convivência coletiva. Eis o propósito da
ética educacional calvinista: formar cada um para um ambiente fraterno entre
todos.
2.5 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO
2.5.1 Princípios Filosóficos
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio se propõe à prática do ensino,
pesquisa e extensão com sólidos fundamentos filosóficos que norteiam sua
ação. Consciente de que toda a filosofia possui, a priori, pressupostos
33

epistemológicos, a prática da Faculdade firma‐se em princípios e valores
presentes no cristianismo, especialmente na cristalização e exposição definidas
pela Reforma Protestante. Baseada nesses princípios e valores ela desenvolve‐
se em seu curso de raciocínio e ação. Assumimos, portanto, que os pontos
abaixo são fundantes para a consecução das práticas acadêmicas da instituição:
1. Não existe neutralidade, quer científica, quer filosófica. Segundo a “Carta de
Princípios” do ano de 2005 da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Toda instituição de ensino, pública ou particular, é
confessional. A prática do ensino requer uma filosofia de
educação, que, por sua vez, exige ideias, métodos e valores
e se orienta para um ideal na educação. Por trás disso, e
influenciando cada escolha que se faz, está uma concepção
de vida, de mundo, do ser humano, que por fim irá
determinar o método (LOPES, 2005).
O educador Paulo Freire confirma a impossibilidade da neutralidade afirmando
que todo processo educacional é também um momento de intervenção.
(FREIRE, 2008:111). Estar no mundo sem fazer ciência e teologia é impossível.
Isto implica no entendimento de que todo o desenvolvimento cognitivo, desde
a filosofia particular de vida do indivíduo, passando pela sua concepção a
respeito da natureza do ensino, do professor, da aprendizagem, do papel do
aprendiz e tudo que está envolvido no processo educacional e, de maneira
específica, a teoria de aprendizagem, carrega os traços da filosofia escolhida
como fundamento.
2. Os quatro pilares da educação, por exemplo, apresentados no Relatório da
Comissão Internacional para a Educação no Século XXI, sob a coordenação de
Jacques Delors (1996) são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
conviver e aprender a ser. Eles podem ser tomados tanto de uma perspectiva
puramente humanista, como também podem ser vistos e interpretados dentro
de uma ótica cristã reformada. Conforme nossos princípios cristãos, o
conhecimento é importante e sua assimilação nos leva a olhar, também, para o
Autor do conhecimento; uma vez que não estamos aqui por acaso, mas para
fazer algo de mérito e qualidade. O convívio de uns com os outros é essencial,
pois somos criaturas sociais, mas também convivemos com a realidade do nosso
Criador. O conhecimento do eu proporciona a base para a amplitude do saber e
demonstra a nossa dependência do Transcendente e Eterno.
3. Na perspectiva cristã reformada adotam‐se, também, quatro marcos para a
compreensão da realidade: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Ao
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contrário de filosofias que entendem a História como simples desenvolvimento
do acaso, compreendemos que ela tem começo, meio e fim; que as pessoas têm
um propósito definido para a sua existência e que este propósito não foi
autodeterminado. Entende‐se, portanto, que o processo educacional está
inserido em um contexto que carece de redenção, tanto individual como
cultural e encaramos a História com otimismo, sabendo que a justiça triunfa.
4. Nossa epistemologia parte de uma visão da realidade que considera o mundo
como fruto de uma criação e não como o produto de um processo impessoal e
aleatório. Logo, o teísmo cristão é parte integrante do que assumimos como
base filosófica e é inerente à nossa formulação sistêmica. Isto reconhece a
relação “Criador‐criatura” na qual a criatura é responsável pelos seus atos
diante do Criador: nas suas escolhas, no cuidado e na transformação da criação.
A tarefa da educação está diretamente associada com essa relação Criador‐
criatura e tem um papel transformador sobre os personagens envolvidos: tanto
o professor como o aluno, ambos agentes de transformação social.
As implicações dessa compreensão são extensas porque, além dos fundamentos
filosóficos acima explicitados, reconhecemos que é papel da Faculdade mostrar‐
se como agência de excelência educacional, não apenas fornecendo conteúdos
e saberes isolados aos seus alunos, mas propiciando uma educação unificada
que envolve a busca da verdade ‐ por acreditar que a verdade existe ‐, o
comprometimento com a verdade ‐ por acreditar que a verdade tem um
referencial externo ao homem ‐ , o pleno desenvolvimento das pessoas ‐ por
acreditar no potencial humano criado por Deus ‐, a comunicação da esperança
‐ por acreditar que o homem não se limita a este mundo ‐, e o envolvimento
social pleno ‐ por acreditar que o homem é responsável diante do Criador.
Para que tais resultados sejam alcançados, espera‐se do professor uma postura
que não só suscite desafios, promova diálogo e experiências construtivas, como
também que valorize a pesquisa como modo de obter o conhecimento do
mundo criado, organizando o conteúdo e o desenvolvimento de habilidades. O
aluno, como aprendiz, não só deve receber conteúdos sistematizados, mas para
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser
será orientado quanto à conduta pessoal no desenvolvimento da sua dignidade
como criatura e no seu caráter, buscando integridade. Como aplicação desses
valores na vida comunitária, busca‐se a aprendizagem do ser com os valores
cristãos da lealdade, respeito mútuo, compreensão, honestidade e humildade.
E por fim, no exercício da atividade profissional, objetiva‐se a demonstração
clara da ética, competência, criatividade, disciplina, dedicação e disposição para
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o trabalho comunitário, virtudes amplamente incentivadas na Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
2.5.2 Princípios Técnico-Pedagógicos
2.5.2.1 Abordagem Pedagógica
A organização dos princípios pedagógicos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio é fundamentada em uma definição ampla de currículo. Nesta visão, de
acordo com Bantock (1980), tudo que a instituição propõe como programa de
desenvolvimento, de maneira sistematizada e coerente, todas as experiências
de aprendizado incorporadas pelo aluno ao participar de atividades e
programas, são conceituados como currículo. Desenvolver o currículo da
instituição é pensá‐lo como um todo, desde a escolha das disciplinas e dos
conteúdos a serem lançados e estudados, até a forma como os docentes
deverão agir pedagogicamente para que tais conteúdos sejam ministrados e
aprendidos. Além disso, é fundamental considerar‐se o modo como os docentes
constroem sua formação, a fim de que possam contribuir para o processo de
ensino e aprendizagem não só nos limites da sala de aula, mas além dela.
A abordagem pedagógica da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio não é
centrada em conteúdo, nem nas experiências dos alunos, como também, não é
uma abordagem centrada no desempenho e na pessoa do professor. Podemos
considerá‐la uma abordagem interacionista, pois tem como ênfase um trabalho
pedagógico com os conhecimentos específicos das diversas áreas de formação,
que considera os processos que levam os alunos a alcançarem os resultados de
desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal, favorecendo a progressão
de novos conhecimentos dentro de cada área.
A abordagem exige que o professor parta de conhecimentos cotidianos dos
alunos, aprofunde os conceitos teóricos e científicos com eles e busque como
resultado o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes no aluno
ao longo do curso.
Buscar o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes não pode
ser concebido como um esvaziamento do conteúdo, em favor de um trabalho
centrado nas experiências e nos desejos dos alunos. Por sua vez, o conteúdo
também não pode ser concebido como um instrumento de motivação da
aprendizagem do aluno. Pelo contrário, o conteúdo a ser trabalhado deve ser
considerado como um conjunto de conceitos teóricos, sistematicamente
relacionados, concebidos com base no conhecimento acumulado pelos
pesquisadores da área ao longo da história. Assim considerado, o conteúdo
disciplinar é fortalecedor da capacidade de organização hierárquica dos
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conceitos e do pensamento dos alunos, bem como de suas habilidades de lidar
com ele nas situações cotidianas, tanto técnicas, acadêmicas, como éticas.
O conteúdo, portanto, é importante, não como fatos a serem
memorizados, como no currículo antigo, mas porque sem ele
os estudantes não podem adquirir conceitos e, portanto, não
desenvolverão sua compreensão e não progredirão em seu
aprendizado. (YOUNG, 2011:614)
Assim, tanto o conteúdo como a pedagogia, aspectos distintos na sua
concepção, mas complementares no âmbito da instituição de ensino, são muito
importantes. A pedagogia no currículo não é mais importante do que o
conteúdo, mas é fundamental para o melhor aproveitamento do aluno no
processo de ensino‐aprendizagem.
Dentro dessa concepção pedagógica, com seus respectivos pressupostos, e
considerando os princípios que norteiam as Diretrizes Curriculares Nacionais e
respectivos marcos regulatórios propostos pelo Ministério da Educação, foi
definida a visão institucional a respeito da revisão dos Projetos Pedagógicos de
Cursos.
A partir dessa abordagem de caráter interacionista, a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio incentiva o protagonismo estudantil no processo de ensino‐
aprendizagem. O que se propõe ao aluno, inclusive no âmbito das Diretrizes
Curriculares Nacionais, é que seja ativo no desenvolvimento das habilidades,
competências e atitudes que o conteúdo demanda. As metodologias de ensino
devem favorecer esse protagonismo, utilizando‐se de técnicas consideradas
ativas, como pesquisa, resolução de problemas, estudos de caso, entre outras
que poderão ser desenvolvidas. Essa abordagem pedagógica cria condições para
o desenvolvimento da capacidade do aluno de “aprender a aprender”,
incentivando‐o à busca de informação e da formação continuada exigida para a
sua atuação na sociedade.
Nessa perspectiva de currículo de engajamento, a abordagem pedagógica
adotada pela Instituição orienta o docente na sala de aula, ou fora dela, quanto
ao aprofundamento de questões como a interdisciplinaridade, bem como para
o desenvolvimento de atividades de síntese e integração de conhecimento na
promoção da formação do aluno.
2.5.2.2 Interdisciplinaridade
Segundo Ivani Fazenda (FAZENDA, 1994), a interdisciplinaridade nasceu na
França e na Itália, em meados da década de 60, num período marcado pelos
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movimentos estudantis que reivindicavam um ensino mais sintonizado com as
grandes questões de ordem social, política e econômica. De fato, esta visão
sobre o trabalho com o conhecimento veio a ser corroborada na filosofia com
as contribuições de Edgar Morin. Este introduziu o conceito de complexidade no
mundo pedagógico. Ele a definiu como sendo “o tecido de acontecimentos,
ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso
mundo fenomenal” (MORIN, op.cit. p. 20). Têm havido grandes movimentos e
proposições no campo da pedagogia, incentivando e promovendo a organização
de currículos de forma mais interdisciplinar, a inserção de temas transversais, o
trabalho com projetos. No entanto, o sistema educacional ainda está
fragmentado. Os conteúdos e disciplinas são, em geral, trabalhados de maneira
isolada pelos docentes. Não costuma haver uma associação entre as disciplinas.
Contudo, na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, a partir mesmo de sua
fundamentação filosófica, há uma busca pelo estabelecimento de relações entre
os conhecimentos. Compreende‐se, em concordância com Schaeffer, que uma
educação verdadeira “significa pensamento pela associação de várias
disciplinas, e não apenas ser altamente qualificado em determinado campo,
como um técnico deve ser”. (SCHAEFFER, 2002:30)
Entende‐se, portanto, que a interdisciplinaridade não está ligada apenas à
organização dos conteúdos em si, mas também à ação do professor e do
processo de ensino por ele utilizado para que o aluno aprenda, bem como à
organização que a instituição propõe para que o aluno se movimente entre as
várias áreas de conhecimento e disciplinas acadêmicas.
Tanto a interdisciplinaridade, quanto a transdisciplinaridade ocorrem no sujeito,
no professor e no aluno, e surgirão a partir das possibilidades concebidas no
âmbito dos processos de ensino e de aprendizagem. Quanto ao professor, que
domina a disciplina, que entende profundamente as hierarquias conceituais
nela presentes e que adota processos de ensino planejados e intencionais, a ele
cabe atravessar fronteiras das disciplinas e encarar a complexidade da realidade
do pensamento pontual. Aos alunos cabe o desafio de romper, invadir e mesclar
essas fronteiras na busca de solução às questões postas pelos problemas do
cotidiano e das áreas de saberes diversos.
A capacidade de conectar ou “atravessar fronteiras” pode ser
desenvolvida por professores, e surge da força da identidade
do estudante relacionada à disciplina, assim como dos
problemas que ele/ela julga que os conceitos contidos nas
disciplinas sejam incapazes de resolver adequadamente. (...)
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(...) o campo de produção de conhecimento, “uma forma de
interdisciplinaridade” é uma parte normal do crescimento do
conhecimento. É uma interdisciplinaridade que surge da
abertura e suas limitações dos campos do conhecimento e
não de algum princípio externo imposto. No contexto da
escola, é responsabilidade do professor da disciplina
monitorar, criticar e, às vezes, apoiar aqueles estudantes que
lutam para se mover além das regras da disciplina. (YOUNG,
op.cit. p.619)
Objetiva‐se, assim, que os projetos pedagógicos dos cursos da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio garantam a possibilidade de o aluno movimentar‐
se entre as várias áreas dos saberes, buscando as interlocuções e as
complementações de sua formação. Assim, os Núcleos Docentes Estruturantes
têm a liberdade para inovarem e usarem a criatividade na elaboração e
atualização de seus Projetos Pedagógicos de Cursos.
Alguns procedimentos são importantes para que haja sucesso no
desenvolvimento de uma organização curricular inovadora e do protagonismo
estudantil. Uma das orientações para isso é a ênfase que as próprias Diretrizes
Curriculares Nacionais colocam na redução do tempo que o aluno passa dentro
de uma sala de aula. Consequentemente, as Atividades Complementares são
consideradas de fundamental importância no desenvolvimento do currículo e
exigem, da parte do aluno e da Faculdade, sistematização e organização para
seu cumprimento.
As atividades de síntese e integração de conhecimentos são também a
oportunidade tanto para o desenvolvimento do protagonismo estudantil como
para o estímulo à interdisciplinaridade. Por intermédio não apenas do Trabalho
de Conclusão de Curso como também por meio de outras atividades de síntese,
o aluno poderá atravessar as fronteiras de disciplinas específicas dentro de sua
área de formação e até vizinhas e complementares à sua área de formação,
fazendo as sínteses de saberes.
Essa mobilidade e flexibilidade na construção do currículo do aluno possibilitam
uma formação profissional generalista e adaptável a situações novas e
emergentes, sem abrir mão da fundamentação técnica e teórica de sua área de
formação.
Para atingir os objetivos de sua atuação na área de ensino, pesquisa e extensão,
a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio declara‐se de acordo com os aspectos
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gerais das Diretrizes Curriculares Nacionais que objetiva formar profissionais
com:






Formação generalista, humanista e reflexiva;
Visão clara e ampla do seu contexto socioeconômico e cultural;
Preocupação ambiental;
Visão crítica, criativa e empreendedora;
Competências e habilidades, explicitadas no Projeto Pedagógico de
Curso, requeridas para o exercício profissional;
 Atitudes voltadas para os princípios e valores que norteiam uma
Instituição de Ensino Superior confessional reformada.

As Diretrizes Curriculares apresentam uma clara e explícita articulação entre os
elementos de competências, habilidades e atitudes, as estratégias de ensino e
aprendizagem e os esquemas de avaliação. Assim, alguns paradigmas quanto
aos processos usuais de avaliação precisam ser reformulados e pensados em
função dos resultados almejados. A avaliação precisa ser formativa e
emancipatória, com instrumentos de avaliação diversificados, usados como
balizas para o docente e para o discente reformular seus processos de ensino e
aprendizagem. Mais uma vez, isso não deve desconsiderar o momento de
síntese e fechamento de processos avaliativos, ou a avaliação somativa, com
aferição periódica, mas que também deverá servir ao processo com elementos
para reflexão.
Diante do exposto, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio entende que o
modo como o professor desenvolve o processo de ensino e aprendizagem
permitirá o desenvolvimento do aluno. Professor, conteúdo e aluno
desempenham papeis fundamentais e complementares.
Saber ensinar, saber fazer o outro aprender é importante no desempenho da
docência, por isso, conforme Roldão:
Saber produzir essa mediação não é um dom, embora alguns
o tenham; não é uma técnica, embora requeira uma
excelente operacionalização técnico‐estratégica; não é uma
vocação, embora alguns a possam sentir. É ser um
profissional de ensino, legitimado por um conhecimento
específico exigente e complexo. (ROLDÃO, 2007:102)
Valoriza‐se, portanto, a busca de aperfeiçoamento e excelência no exercício da
profissão do ensino. Na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, dá‐se ênfase a
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atividades e eventos de reflexão e formação continuada dos docentes e todo o
pessoal que lida com os alunos, na compreensão de que a Faculdade é uma
comunidade de aprendizagem. Para tanto, ela propõe e oferece espaços e
mecanismos para esse desenvolvimento profissional. Além da oferta, espera‐se
que o próprio docente busque seu aperfeiçoamento em suas respectivas áreas.
A pesquisa é também uma modalidade de formação continuada, pois o docente,
em um processo de busca da inovação tecnológica e metodológica deve
fundamentar suas ações para desenvolver uma prática que se caracterize pela
excelência.
A seguir, são apresentadas as políticas que sustentam a organização didático‐
pedagógica da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, quanto ao ensino, à
pesquisa e à extensão. Esse PDI foi desenvolvido tendo por base os pressupostos
pedagógicos apresentados e os princípios filosóficos das Diretrizes Curriculares
Nacionais e da Missão e Visão da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, que
podem ser sintetizados em alguns pontos que foram norteadores de todo o
projeto:












Valorização da formação básica;
Valorização de atividades de síntese e integração de conhecimentos;
Incentivo à pesquisa e à extensão;
Valorização da inovação tecnológica;
Incentivo ao uso de novas metodologias;
Ênfase na necessidade de reduzir o tempo em sala de aula com
atividades complementares;
Valorização de atividades que desenvolvam o empreendedorismo;
Valorização e incentivo ao protagonismo estudantil;
Valorização do conjunto de conceitos que desenvolvam uma visão geral
de aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais;
Flexibilização curricular;
Revisão periódica do Projeto Pedagógico de Curso.

2.6 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
2.6.1 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, conforme já afirmado, é mantida por
uma instituição de tradição e pioneirismo no cenário educacional de nosso país.
Por seu turno, é herdeira da também histórica Faculdade Moraes Júnior. Assim,
primando por valores cristãos, e valorizando suas tradições, busca também
inovar, questiona suas práticas para constantemente fundamentá‐las nos
princípios já declarados e na contínua atualização metodológica, mobiliza a
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busca por alternativas diferentes no enfrentamento dos problemas cotidianos,
promove a aprendizagem de seus participantes, estimula a aprendizagem em
equipe.
Qualquer que seja a inovação, esta não começa do zero, mas parte da história,
das relações e dos trajetos em que determinada prática está inserida. De acordo
com Carbonell a inovação,
é um conjunto de intervenções, decisões e processos, com
intencionalidade e sistematização que trata de modificar
atitudes, ideias, culturas, conteúdos modelos e práticas
pedagógicas e introduzir novos materiais curriculares,
estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e
outras formas de organizar e gerir o currículo, a escola e a
dinâmica da classe. (CARBONELL, 2002:16)
Dessa forma, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio planeja, discute e
sistematiza seu plano de trabalho, passando pelo processo de construção deste
PDI até o desenvolvimento dos Planos de cursos. Além disso, entende que a
inovação deve envolver os atores da Faculdade em um processo de colaboração
e comprometimento com esses planos e construções. Assim se procede ao
planejamento de práticas inovadoras nos diversos setores de sua atuação.
2.6.1.1 Criação de Cursos
Ao longo dos próximos anos, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio pretende
criar novos cursos de graduação que atendam às demandas e necessidades da
sociedade onde encontra‐se inserida e que sejam consonantes com os princípios
e as orientações estabelecidos pela Mantenedora e declarados neste PDI. Esses
cursos serão criados no Município do Rio de Janeiro, de acordo com os estudos
e projeções regionais e nacionais. Ainda, considerando a necessidade do país de
aumentar a oferta de ensino de qualidade, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio irá ampliar seus cursos de graduação, continuando a estimular a formação
integral da pessoa e mantendo o estímulo continuado em cursos de bacharelado
e pós‐graduação, bem como cursos superiores de tecnologia, de formação na
área de gestão, a exemplo de Tecnologia e Marketing e/ou Tecnologia de Gestão
de Recursos Humanos, Processos Gerenciais.
Quanto aos novos cursos de pós‐graduação, visa‐se implantar os seguintes
Quadro 3. Cursos de Pós‐Graduação a serem implementados

Cursos de Pós‐Graduação
Gestão com Pessoas
Direito e Processo do Trabalho
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Previsão de Início
2015
2016

Direito Penal e Processo Penal
Direito Processual Civil

2016
2016

2.6.1.2 Flexibilização Curricular
A flexibilização curricular é garantida por lei. O Plano Nacional de Educação (Lei
nº 10.172 de janeiro de 2001) prevê diretrizes curriculares que “assegurem a
necessária flexibilidade e diversidade nos programas oferecidos pelas diferentes
instituições de ensino superior, de forma a melhor atender às necessidades
diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quais se
inserem”.
Há também pareceres do CNE (nº 776/97 e nº 583/2001) que defendem
flexibilidade na organização de cursos, para atender à crescente
heterogeneidade da formação inicial e às expectativas e interesses dos sujeitos
que fazem a educação, bem como a revisão dos cursos que burocratizados e
fragmentados revelam incongruência com as tendências contemporâneas para
uma boa formação na graduação como uma etapa inicial da formação
continuada.
Assim a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio busca ampliar a flexibilidade
curricular como prática pedagógica que favorece o desenvolvimento da
autonomia do aluno e a sua formação interdisciplinar e integral. Essa
flexibilização implica em rever as disciplinas, buscando aspectos integradores e
organizações curriculares que favoreçam a interdisciplinaridade. Também
impõe que se articule, no processo de formação do aluno, maior comunicação
e permeabilidade entre diferentes cursos, buscando eixos comuns e disciplinas
que permitam a formação ampla dos universitários, com mobilidade entre
cursos. A integração entre cursos por meio de eixos temáticos comuns é uma
prática que estimula a mobilidade do aluno e favorece sua formação
interdisciplinar.
Na “sociedade do conhecimento”, uma das habilidades exigidas é a de trabalhar
em grupo, pensar coletivamente, com pessoas com pontos de vistas e
conhecimentos diferenciados. Acreditamos que favorecer a convivência entre
alunos de diferentes áreas do saber por meio de disciplinas que tenham um eixo
comum é uma forma de desenvolver essa habilidade. Ampliar o
desenvolvimento de atividades relacionadas a empreendedorismo, incluindo no
currículo projetos e/ou disciplinas que estimulem o empreendedorismo é
também uma exigência que se faz na inserção social dos cidadãos.
Nessa perspectiva, também se busca ampliar a integração entre a graduação e
a pós‐graduação. Esta deverá ocorrer não apenas por intermédio de docentes
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que lecionem em ambos os níveis de ensino, mas também pela participação de
alunos em grupos de pesquisa da pós‐graduação e até na possibilidade de o
aluno frequentar aulas de determinadas disciplinas da pós‐graduação, conforme
cada curso reger.
2.6.1.3 Desenvolvimento dos Currículos
As inovações devem abranger também os princípios metodológicos adotados
pelos professores e declarados nos Projetos Pedagógicos de Curso, buscando a
excelência nos processos de ensino e aprendizagem. De acordo com Hargreaves
(2004), a sociedade em que vivemos é uma “sociedade do conhecimento”.
Entendemos que já avançamos para o que se intitula de sociedade
contemporânea, que lida com um fluxo de informações e produção de
conhecimento veloz e complexo. Ensinar nessa sociedade envolve uma
característica de ensino e aprendizagem diferenciada. Trabalha‐se com aspectos
cognitivos que envolvem pesquisa, produção coletiva de conhecimento,
habilidades e competências na solução de problemas, disposição para o risco,
competência para interagir com as mudanças e para a busca do
aperfeiçoamento constante. Isso exige que os docentes organizem suas aulas
considerando as competências da profissão e da área em que estão atuando e
ensinando. O discente, além de mobilizar habilidades e articulá‐las com
conhecimentos, conceitos específicos, deverá alcançar competências
necessárias para atuar nessa sociedade. Nessa direção, a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio investirá em práticas de planejamento e discussão
sobre a função dos Planos de Ensino e sobre a organização das aulas de forma a
articular objetivos voltados para a aprendizagem dos alunos nas dimensões
conceituais, de habilidades e atitudes e as estratégias e processos de avaliação
desses objetivos.
A avaliação é também um processo de formação de perfil de aluno. Objetiva
formar um discente que seja autônomo em relação aos seus posicionamentos
diante da sociedade, que seja responsável diante dos resultados de suas ações,
pautando‐as sobre valores cristãos e universais e sobre conteúdos pertinentes
à sua área de atuação. Assim, esta Instituição entende ser importante adotar
processos de avaliação da aprendizagem que reflitam uma visão de avaliação
emancipatória e continuada.
2.6.1.4 A formação Continuada dos Docentes
Para manter e incentivar uma prática que alcance esses objetivos inovadores e
que reflita a excelência do ensino, envolvendo e contagiando a todos, a
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio busca ampliar a formação continuada
dos docentes que nela atuam. Para tanto, possui uma política de projetos de
pesquisa sobre o ensino, de maneira a estimular os docentes a desenvolverem
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novas metodologias e reflexões sobre currículo, práticas pedagógicas,
aprendizagem, avaliação e outros aspectos da docência no Ensino Superior.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio também busca incentivar e apoiar a
educação superior por meio de cursos de mestrado, doutorado e estágios de
pós‐doutoramento para os docentes da Instituição, inclusive junto aos
programas mantidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantida, tal
qual a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, pelo Instituto Presbiteriano
Mackenzie.
Em 2013, foi organizado o Fórum Permanente de Reflexão Docente, um
programa de formação de grupos de estudos e discussões sobre assuntos
relacionados à docência, recursos e metodologias pedagógicas, Fórum que
acontece periodicamente durante o ano letivo.
A cada início de semestre letivo, é realizada a Semana de Atualização
Pedagógica, com temário voltado para o desafio da prática docente, com
palestras e seminários, culminando com o Encontro de Docentes.
2.6.1.5 Atendimento aos Discentes
Quanto ao atendimento aos discentes, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
garante a acessibilidade pedagógica e atitudinal, buscando aperfeiçoar
constantemente os processos de apoio pedagógico, de atendimento
psicossocial e espiritual aos discentes por intermédio de programas
extensionistas, bem como pelas iniciativas da área de Responsabilidade Social,
e através da Coordenadoria de Atendimento e Orientação Psicopedagógica.
2.6.1.6 Projetos Pedagógicos
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem como meta manter uma política
de acompanhamento e revisão continuada dos seus Projetos Pedagógicos de
Curso, para que estes contemplem diretrizes pedagógicas específicas para o
desenvolvimento de competências e habilidades, e que atendam ao perfil
desejado dos egressos, às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos Marcos
Regulatórios fixados pelo Ministério da Educação, bem como às peculiaridades
regionais, além dos princípios e valores declarados no Plano de
Desenvolvimento Institucional.
A organização da Matriz curricular deverá favorecer a criação de oportunidades
para que o discente possa buscar diversificar sua formação demandando
componentes curriculares em cursos diversos e complementares ao que está
realizando.
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Considerando as transformações na organização do ensino superior no Brasil, a
dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, as eventuais adequações da
estrutura administrativo‐pedagógica da Faculdade e, sobretudo, a contínua
necessidade de atualização das práticas de ensino, da pesquisa e de conteúdos
nas disciplinas de todas as áreas, será levado a efeito, para o período 2015 a
2019, um processo contínuo de revisão dos Projetos Pedagógicos de Curso.
Nesse processo são considerados, principalmente, os seguintes elementos:
a) histórico do curso e da instituição;
b) condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
c) objetivos gerais do curso, contextualizados em relação à sua inserção
institucional, política, geográfica e social;
d) perfil profissional desejado e competências e habilidades gerais e específicas
pretendidas;
e) cargas horárias dos componentes curriculares, complementares, de
integração de conteúdos e extracurriculares da integralização do curso;
f) aspectos metodológicos do processo de ensino‐aprendizagem (execução
curricular e processo de avaliação do aluno);
g) estratégias de flexibilização curricular que envolvem estratégias de
interdisciplinaridade (integração curricular de disciplinas cursadas pelo aluno
fora do curso ou até da própria instituição);
h) políticas institucionais de apoio discente;
i) políticas de ética em pesquisa;
j) políticas institucionais de apoio docente;
k) políticas de comunicação institucional;
l) políticas institucionais de educação ambiental, sócio educacional e de respeito
à diversidade no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão;
m) estrutura curricular (disciplinas com ementas, créditos, cargas horárias,
teóricas e práticas, bibliografia básica e complementar):
 Atividades complementares (mecanismos de planejamento e
acompanhamento das atividades, oferta regular de atividades pela
Faculdade, incentivo à participação fora da Faculdade, monitorias,
atividades de extensão, atividades empreendedoras, visitas técnicas);
 Estágio supervisionado e práticas de ensino (mecanismos de
acompanhamento e cumprimento das atividades, formas de apresentação
dos resultados, relação aluno/orientador, participação em atividades
internas e externas);
 Atividades de integração e síntese de conhecimentos: trabalho de conclusão
de curso (mecanismos de acompanhamento e cumprimento do TCC e meios
de divulgação);
 Mecanismos e programas de iniciação científica;
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 Projetos de extensão.
n) Articulação da autoavaliação do curso com a autoavaliação institucional.
Com vistas ao contínuo aperfeiçoamento e aprimoramento dos cursos
oferecidos, os Núcleos Docentes Estruturantes deverão se reunir
periodicamente para a elaboração e acompanhamento da implantação dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos pretendidos neste Plano de Desenvolvimento
Institucional. Os projetos deverão ser avaliados permanentemente para
permanecerem adequados às diretrizes curriculares nacionais, ao perfil
profissional desejado e às características locais, regionais e nacionais.
2.7 POLÍTICAS DE ENSINO
2.7.1 Práticas Pedagógicas
Para elaborar seus Projetos Pedagógicos de Curso, a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio define as diretrizes pedagógicas básicas a partir das orientações
pedagógicas gerais que são preconizadas neste Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Os cursos de graduação devem desenvolver um trabalho que confirme os
valores de formação integral do homem, que confirme os valores bíblicos e
cristãos de que o homem é uma criatura que deve se responsabilizar pelos seus
atos, deve agir com responsabilidade e com princípios de sustentabilidade no
uso de recursos da natureza e que deve agir em direção ao outro, com respeito
e valorização pelo outro como criatura semelhante a si. Nessa direção, os
princípios filosóficos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio estão em
consonância com os já citados quatro pilares da educação desenvolvidos por
Jacque Delors e sua equipe e divulgados pelo relatório da Comissão
Internacional para a Educação no Século XXI para a UNESCO (DELORS, op.cit.):
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.
Assim, as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes deverão considerar
as metodologias de ensino ativas que promovam o desenvolvimento de
competências e habilidades requeridas na formação integral do educando e na
sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior.
Outro aspecto importante na estratégia de ensino é a integração, simultânea,
entre teoria e prática. Isso deve ser revelado desde a proposição dos objetivos
de aprendizagem que os docentes expressam nos seus Planos de Ensino, de
maneira a declararem desde a inter‐relação de competências e habilidades, até
o desenvolvimento das atividades de aprendizagem em sala de aula, atividades
para as quais devem utilizar estratégias que promovam a articulação entre o
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saber fazer e o saber conhecer do discente, além de desenvolverem atitudes
específicas na direção do saber ser. Assim, o processo de ensino e aprendizagem
ganha relevância. O ensino não será centrado no professor, apesar de sabermos
que é ele que articula inicialmente os saberes e a prática ao planejar sua aula;
mas não é também centrado no ativismo do aluno. Há uma articulação entre os
saberes da área, os saberes do professor e as ações do aluno com estes saberes
no processo de se apropriar e conhecer e de desenvolver suas competências.
2.7.2 Seleção de Conteúdos Para os Cursos de Graduação: Competências e
Habilidades
Para alcançar o perfil profissional delineado, cabe aos docentes selecionar
conteúdos que favoreçam o desenvolvimento de competências e habilidades
nos discentes, bem como selecionar boas estratégias para que o aluno se
aproprie dos conceitos e competências necessárias para atuar em suas áreas de
conhecimento. A seleção dos conteúdos passa tanto pelo direcionamento das
Diretrizes Curriculares Nacionais quanto das entidades profissionais e dos
pesquisadores das várias áreas de conhecimento.
O conhecimento incluído no currículo deve basear‐se no
conhecimento especializado desenvolvido por comunidades
de pesquisadores. (...). No entanto, essas comunidades de
pesquisa não se envolvem com as escolas. Por conseguinte,
o currículo não pode estabelecer como se ganha acesso a
esse
conhecimento.
Esse
novo
processo
de
“recontextualização” será específico para cada escola e para
a comunidade em que se localiza, e baseia‐se no
conhecimento profissional dos professores. (YOUNG,
2011:614)
As estratégias de ensino devem ser escolhidas a partir do tipo de conteúdo a ser
trabalhado e devem promover a formação dos alunos de forma que alcancem o
perfil de egresso desejado. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais
de todos os cursos têm apontado para um currículo que possibilita uma
formação profissional generalista e adaptável a situações novas e emergentes.
Consequentemente, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio orienta os
professores para que desenvolvam um trabalho de articulação entre conteúdos
e estratégias pedagógicas de forma a capacitar o discente ao desenvolvimento
de competências para:
 Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo em que estiver
envolvido, atuar preventivamente, transferir e generalizar
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conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo de tomada de decisão, com fundamentação ética e
responsável;
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional e o meio, inclusive nos processos de negociação e nas
comunicações interpessoais ou intergrupais;
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação,
compreendendo sua posição e função na estrutura ou sistema sob sua
responsabilidade, controle e/ou gerenciamento;
Desenvolver raciocínio crítico e analítico para operar com valores nas
relações formais e causais entre fenômenos característicos de sua área
de atuação, expressando‐se de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos;
Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e
consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício
profissional;
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de
atuação profissional, em diferentes modelos e sistemas, revelando‐se
profissional versátil;
Dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação
e ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da
natureza dos problemas e na sua resolução;
Conhecer os princípios da metodologia científica, que lhe possibilite a
leitura crítica de artigos técnico‐científicos e a participação na
produção de conhecimentos;
Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as
políticas de sua área profissional;
Atuar em equipe multiprofissional;
Manter‐se atualizado com a legislação pertinente à sua área
profissional;
Manter‐se atualizado com a evolução do conhecimento e das práticas
profissionais em seu campo de atuação, através do envolvimento com
a formação continuada;
Dentro de sua área profissional de formação, ampliar a preocupação
com o desenvolvimento de ações sustentáveis e responsáveis em
relação ao meio ambiente.
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2.7.3 Estratégias de Ensino para a Graduação: Gestão da Sala de Aula e
Práticas Pedagógicas
A gestão da sala de aula é de extrema importância para uma instituição de
ensino que promove atitudes de pesquisa e a extensão e que o faz a partir de
valores e princípios fundamentados na fé cristã. Essa prática de gestão prioriza
o respeito ao ser humano e a responsabilidade pelo uso responsável e
sustentável dos recursos naturais.
A gestão da sala de aula implica na gestão do conteúdo e da forma de
desenvolvimento do mesmo, na gestão das condutas e de relações interpessoais
e na gestão da aprendizagem. O alvo maior é o desenvolvimento do discente e
o atendimento às necessidades dele para a aquisição das competências
necessárias ao seu desempenho profissional.
Acreditamos que o objetivo da docência é a aprendizagem e o aperfeiçoamento
do discente e dos conhecimentos que este tem, é a formação do aluno para
melhor atuação ética e profissional. Para se atingir este objetivo, o professor
deve imprimir esforços didáticos para organizar e desenvolver os programas
utilizando diversos métodos de ensino para alcançar diferentes modos e estilos
de aprendizado dos alunos.
Ao assim proceder, o professor interagirá com seus discentes provocando uma
interação entre eles. Tal proceder o levará a se relacionar com todos os aspectos
administrativos da Instituição, a fim de que a sua sala de aula tenha um
funcionamento adequado.
Na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, a interação é feita de maneira
sistemática, envolvendo vários setores da Instituição como a secretaria
acadêmica, o departamento de tecnologia, o de manutenção, o de suporte
operacional, da equipe técnico‐pedagógica e o apoio da Capelania, para que as
atividades curriculares sejam bem desenvolvidas e o melhor resultado final seja
alcançado.
2.7.4 Avaliação de aprendizagem
O processo de avaliação deverá fornecer dados para os professores sobre o
desenvolvimento das competências propostas para cada componente
curricular. A avaliação será diagnóstica e formativa na medida em que puder
auxiliar docente e discente a fazerem ajustes durante o período de
aprendizagem. Haverá, a cada semestre, um momento de avaliação somativa,
em que os resultados obtidos pelos discentes serão aferidos e registrados para
fins de sua aprovação. A avaliação será realizada por meio de instrumentos
diversificados, como relatórios, apresentação de trabalhos, trabalhos de
50

equipes, portfólios, provas escritas ou orais entre outros instrumentos que se
fizerem necessários para a verificação do alcance das suas habilidades e
competências, bem como daquelas atitudes elencadas no Plano de Ensino. A
avaliação do processo de aprendizagem está disciplinada no Regimento Geral
da Faculdade.
A avaliação da aprendizagem é um processo que realimenta tanto o
desenvolvimento do aluno como os processos de ensino e aprendizagem
desenvolvidos pelos docentes, portanto a Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio tem como meta desenvolver estudos permanentes para o aperfeiçoamento
desse processo, aprimorando as práticas avaliativas dos professores e
estimulando o uso excelente de recursos tecnológicos voltados para esse fim.
2.7.5 Estágios Supervisionados e Prática Profissional
Os estágios são sempre supervisionados, acompanhados e avaliados por
docentes, designados pela Coordenação dos respectivos Cursos para tal
acompanhamento. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio possui uma
Coordenadoria de Estágio que conta com regulamento próprio.
As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão
desenvolvidas, preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados,
resguardados os direitos dos alunos quanto à segurança e à integridade e
impedido o desvio de objetivos e finalidades.
O estágio supervisionado deve buscar consolidar os seguintes objetivos:
 Proporcionar ao discente oportunidades de desenvolver suas
habilidades, analisar situações e propor mudanças no ambiente em que
atuar;
 Complementar o processo ensino–aprendizagem, através da
conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do
aprimoramento pessoal e profissional;
 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida
profissional, abrindo ao estagiário mais oportunidades de
conhecimento da atividade profissional de sua opção;
 Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares,
permitindo adequar aquelas de caráter profissionalizante às constantes
inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão
sujeitas;
 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais,
propiciando o surgimento de novas gerações de profissionais
empreendedores;
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 Promover a integração Faculdade/Empresa/Comunidade; e
 Atuar como instrumento de iniciação científica à pesquisa e ao ensino,
levando o discente a aprender a ensinar.
2.7.6 Atividades Complementares
As diretrizes curriculares para os cursos de graduação, aprovadas pelo
Ministério da Educação e editadas mediante resolução da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação introduz e torna obrigatórias as
Atividades Complementares.
As Atividades Complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de
conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas
independentes presenciais e/ou à distância, tais como, monitorias, estágios,
programas de iniciação científica ou de extensão, voluntariado, estudos
complementares, cursos realizados em outras áreas afins, participação em
eventos acadêmicos, científicos ou culturais, viagens, programas de estudos e
demais atividades pertinentes à formação integral do estudante, sendo
componente curricular obrigatório.
São atividades que devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de
habilidades, conhecimentos e competências do aluno, adquiridas dentro ou fora
do ambiente escolar.
As Atividades Complementares no âmbito de cada curso de graduação, serão
coordenadas por professores do mesmo, designados pelo Coordenador de
Curso de Graduação. Possui a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio uma
Coordenadoria de Atividades Complementares devidamente regulamentada.
As Atividades Complementares serão definidas de forma ampla e abrangente,
de acordo com as habilidades, competências e o perfil de egresso que cada
curso apresenta, de modo a incentivar o envolvimento e a participação do
estudante em uma gama de atividades ampla e variada. Nesse sentido, serão
priorizadas as atividades que tenham vinculação direta com o campo de
conhecimento e a área de atuação do curso, sem, no entanto, serem
desconsideradas as atividades que ampliem a cultura geral, o espírito crítico e a
consciência solidária e cidadã do estudante. É nossa meta que cada curso tenha
a proposição de atividades complementares organizada de maneira clara e
acessível aos discentes, com infraestrutura própria de organização e registro.
2.7.7 Trabalhos de Conclusão de Curso
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio considera a elaboração dos Trabalhos
de Conclusão de Curso um momento privilegiado da formação do aluno no
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sentido da possibilidade de elaboração da síntese dos conhecimentos
adquiridos e do exercício da interdisciplinaridade.
O seu cumprimento é indispensável para a obtenção do respectivo diploma.
Para tanto, há em vigência um Regulamento Geral de Trabalho de Conclusão de
Curso, comum a todos os cursos, fixando as normas e os procedimentos para a
confecção dos Trabalhos de Conclusão da Graduação, sem prejuízo das demais
disposições pertinentes, particularmente as Diretrizes Curriculares de cada
curso.
Cada curso de graduação, respeitando suas Diretrizes Curriculares Nacionais,
deverá editar suas normas de elaboração, acompanhamento, avaliação e
divulgação do TCC de acordo com as normas gerais da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio e do Regulamento próprio.
Igualmente conta a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio com uma
Coordenadoria voltada ao Trabalho de Conclusão de Curso, sem prejuízo do
trabalho de coordenação realizado no âmbito de cada Curso de Graduação, feito
por docentes do mesmo, indicados pelo Coordenador.
Cremos que, como característica da formação desejada para o aluno egresso da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, deverão ser incentivados os Trabalhos
de Conclusão de Curso, respeitadas as particularidades de cada curso, que
tenham aspectos multi e interdisciplinares, bem como deverá ser incentivado
que os trabalhos apresentem uma visão clara da realidade e proponham uma
interlocução prática com a mesma, fazendo a síntese de conhecimentos teóricos
e práticos aprendidos durante o curso.
2.7.8 Atividades de Monitoria
A Monitoria é regida por normas e procedimentos que constam no Regulamento
de Monitoria, implantado no âmbito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
A Monitoria cumpre sua finalidade consoante os princípios norteadores de sua
criação legal e as regras institucionais, a saber:
 Despertar no discente o interesse pela prática pedagógica, nos cursos
de graduação, pelo compartilhamento de experiências do processo de
ensino aprendizagem, de formação integral e autônoma na construção
do conhecimento e no desenvolvimento de disciplinas práticas, de
disciplinas com um número elevado de alunos e com alto índice de
dificuldade, com a devida justificativa da necessidade de Monitor;
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 Estimular no discente o interesse de continuar com os estudos após a
graduação, fazendo com que ele seja protagonista de sua história e do
seu grupo, predispondo‐o para a docência superior;
 Assegurar a transmissão da filosofia educacional da instituição e das
linhas de pesquisa a novas gerações.
A Monitoria é exercida, única e exclusivamente, em ambiente acadêmico da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio ou em áreas afins à atividade e
necessária ao cumprimento das atribuições do Monitor.
A duração máxima do exercício da Monitoria será de 01 (um) semestre,
renovável uma única vez pelo mesmo período, mediante avaliação e
recomendação do Professor Orientador.
Compete ao Monitor, respeitado o projeto de Monitoria, dentre outras tarefas
designadas pelo Professor Orientador da disciplina:
 Colaborar nas aulas, seminários, eventos científicos e acadêmicos,
trabalhos práticos e de laboratórios;
 Assistir o Docente na orientação de alunos, esclarecendo e auxiliando
os estudantes nas atividades realizadas em classe e/ou em laboratórios
e em pesquisas;
 Selecionar bibliografia e elaborar pesquisas na área da disciplina ou do
projeto;
 Promover as ações necessárias ao cumprimento e desenvolvimento do
projeto, ao que se encontrar vinculado;
 Auxiliar o professor na elaboração de listas de exercícios e trabalhos
complementares;
 Dirimir as dúvidas dos alunos quanto aos exercícios e trabalhos
complementares;
 Dar assistência ao professor na coleta de dados e informações que
possam contribuir para a elaboração das atividades em sala de aula e
extraclasse;
 Disponibilizar um horário específico para plantão de dúvidas;
 Apresentar, ao término da Monitoria, relatório das atividades
desenvolvidas, em que conste avaliação do seu desempenho, da
orientação recebida e das condições em que desenvolveu suas
atividades;
 Desenvolver outras atividades inerentes às funções de Monitor, sob a
orientação do professor a que se vincula a disciplina.
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2.8 POLÍTICAS DE PESQUISA
A pesquisa está embasada na proposta formadora do indivíduo do século XXI a
qual foi resumida no documento da UNESCO de 1998 intitulado: “Os quatro
pilares da Educação do Futuro”. Naquele documento compreenderam os
educadores que “{...} o sucesso de um programa de educação para o século XXI
{...}, poderá ser medido pela sua capacidade de transmitir às pessoas o impulso
e as bases para aprendê‐lo permanente ou para o ‘aprender a aprender’, que
deverá ser mantido de forma continuada ao longo da vida”.
Estas orientações para o processo de aprendizagem enfatizaram a capacidade
de “aprender a aprender” como foco para a formação intelectual do “homem
do futuro” ao mesmo tempo em que oportunizaram a concretude do ideal de
“ser sujeito e não objeto da própria história” (FREIRE, 1999), como ensinava o
professor Paulo Freire, grande pedagogo brasileiro. Nessa perspectiva, passou‐
se a compreender o processo de investigação científica como um instrumento
essencial para a formação do indivíduo contemporâneo.
Com o
amadurecimento desse debate, emergiram novos problemas que implicam em
outros objetos, modelos metodológicos e ampliação da investigação.
O cotidiano da vida acadêmica passou a ser objeto dessas temáticas impondo
maior reflexão sobre os paradigmas gerados por um conhecimento encastelado
em disciplinas. Passou‐se, então, a tentar compreender como são produzidas e
reproduzidas as práticas discursivas e não discursivas que constroem o
conhecimento, abarcando visões mais amplas da multiculturalidade, da
diferença e diversidade na dimensão da multiplicidade. Nesse sentido,
gradativamente, caminha‐se para a interdisciplinaridade com vistas à
multidisciplinaridade. Estas são aproximações que obedecem à lógica
provocada pelas novas demandas de uma sociedade dinamizada e
dinamizadora. Inseridos nessa perspectiva do humano, os desafios da produção
do conhecimento podem ser trabalhados a partir das lições de Giroletti
(GIROLETTI, 2012), que afirma que, quando a ação pedagógica pretende
preparar o sujeito para um mundo de incerteza e para a construção do futuro,
ela deverá enfatizar métodos e técnicas que despertem a curiosidade, a
criatividade, a inovação e a imaginação. Nessa perspectiva, lembramos a
indagação de Ítalo Calvino: "Quem somos nós, senão uma combinatória de
experiências e informações, de leituras e de imaginação?" (CALVINO, 1990).
Em síntese, uma vez que o desenvolvimento econômico, cultural e social do
país, está diretamente vinculado ao Ensino, o cultivo de atitude científica,
entende‐se como princípio educativo ações capazes de gerar indivíduos que
valorizem a produção de novos conhecimentos e que possam contribuir para o
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fortalecimento de identidade regional e nacional. A pesquisa é institucionalizada
na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, e condicionada a diversos fatores.
Dentre os quais, a saber:
 Pelos princípios norteadores que regem as atividades de sua
Mantenedora, O Instituto Presbiteriano Mackenzie;
 Pela qualificação e condições exigidas para o seu corpo docente, pelos
órgãos competentes da Faculdade;
 Pelo compromisso de seus professores, consubstanciado por regime de
trabalho em tempo integral e parcial;
 Pela destinação de recursos específicos no orçamento da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio;
 Pela disponibilidade de instalações físicas, biblioteca e outros
equipamentos requeridos;
 Por incentivos à publicação e disseminação do conhecimento
produzido;
 Pelo intercâmbio científico com instituições congêneres, nacionais e
estrangeiras.
Os projetos de pesquisa devem tomar como ponto de partida, prioritariamente,
os dados da realidade local, regional e nacional, buscando aprofundar
conhecimentos adquiridos e, principalmente, produzir conhecimentos que
possam contribuir com soluções para problemas imediatos que emergem das
novas relações sociais, com a ressalva, de não desconsiderar outros enfoques
relevantes para o desenvolvimento científico das Ciências Sociais em geral.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, possui uma Coordenadoria voltada à
Pesquisa e, através da mesma, objetiva aprofundar as atividades de pesquisa
científica, considerada uma das metas no processo de expansão das suas
atividades educacionais.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio pretende ter a pesquisa como uma das
metas no processo de expansão das suas atividades educacionais, implicando
na evolução de sua organização, os respectivos objetivos, metas e ações.
Embora a pesquisa seja considerada pela Instituição parte integrante
fundamental de sua missão e do seu processo de ensino, será implantada
gradativamente como instrumento privilegiado de evolução e participação
efetiva no desenvolvimento social, cultural e econômico da região e do país.
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Por outro lado, as diretrizes abaixo são elementos básicos norteadores da
política de pesquisa da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, voltados para o
fortalecimento do ensino, especialmente por meio de programas de Iniciação
Científica nos cursos de graduação, a saber:
 Promover a integração da pesquisa com as atividades pedagógicas e
extensionistas objetivando a produção de novos saberes;
 Incentivar talentos potenciais, contribuir e incentivar a geração de
conhecimento e a produção científica nos cursos de graduação, em
coerência com os princípios e valores da Instituição e a política nacional
de desenvolvimento científico;
 Buscar o pleno desenvolvimento cultural – técnico – científico,
efetivando acordos e formas variadas de cooperação IES/sociedade,
bem como convênios, intercâmbios e parcerias interinstitucionais
locais, nacionais e internacionais.
2.8.1. Iniciação Científica
Concordando com teorias educacionais que considera a investigação científica
um dado essencial na formação do homem para o terceiro milênio, entendemos
que um Programa de Iniciação Científica deve proporcionar a oportunidade de
se entrar em contato com os diferentes campos do conhecimento e do saber.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio considera a Iniciação Científica
elemento chave para o desenvolvimento da capacitação e das competências do
estudante, sendo parte integrante de sua política de ensino. Por meio de sua
área de pesquisa, gradativamente, vem ampliando um Programa Institucional
de Iniciação Científica, visando o desenvolvimento de uma política de estímulo
a esse tipo de vivência e produção intelectual, científica e tecnológica,
indispensável ao ensino e a extensão. Tal política prevê o aproveitamento
criterioso dos recursos financeiros disponibilizados pela Entidade Mantenedora.
O discente de Graduação que participar de um Programa de Iniciação Científica,
sob a orientação de um professor, terá o seu primeiro contato com a pesquisa
científica, aprendendo a aplicar técnicas e métodos científicos pertinentes à
área de conhecimento de seu interesse, e ainda, obterá uma qualificação
diferenciada para o seu ingresso na Pós‐Graduação.
Os objetivos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, em termos
operacionais, visam à ampliação do Programa Institucional de Iniciação
Científica que, de modo geral pretende alinhar suas ações conformando as
seguintes etapas:
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 Um processo seletivo por meio da publicação de Edital no qual constam
os pré‐requisitos e critérios para inscrição de projetos de pesquisa;
 avaliação dos projetos inscritos por pareceristas ad hoc;
 desenvolvimento dos projetos classificados ao longo de 12 meses;
 apresentação e divulgação em um evento próprio, de Iniciação
Científica, dos resultados alcançados nas pesquisas realizadas.
Elemento estratégico, o Programa Institucional de Iniciação Científica permite a
formação de uma nova mentalidade no âmbito da Graduação que, ao se voltar
para a criação e consolidação de Linhas de Pesquisas, propiciará não só o
aprimoramento do ensino e da extensão, mas também o fortalecimento da Pós‐
Graduação. O Programa se desenvolve em consonância com as políticas de
pesquisa, sinalizadas abaixo:
 Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos entre
estudantes de graduação;
 Ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica e
tecnológica;
 Oferecer ao estudante a oportunidade de desvendar o processo de
geração do saber em atividades de pesquisa, desenvolvimento
tecnológico e inovação;
 Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao
fortalecimento da capacidade inovadora das organizações no País;
 Estimular uma maior articulação entre a graduação e os programas de
pós‐graduação latu sensu;
 Propiciar aos pesquisadores produtivos a oportunidade de envolverem
discentes de graduação nas atividades científicas;
 Difundir a produção científico‐tecnológica dos alunos por meio de
publicação e/ou exposição em Congressos, Jornadas Científicas,
Seminários e eventos similares academicamente reconhecidos.
Como principais metas e ações para a política de Iniciação Científica, para o
período de 2015 a 2019, ressaltam‐se as seguintes:
 Incentivar a participação dos estudantes em projetos de pesquisa e
extensão relacionados ao desenvolvimento e inovação;
 Divulgar e dar visibilidade nacional à atuação e à produção do
estudante no âmbito das pesquisas desenvolvidas na Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
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2.9 POLÍTICAS DE EXTENSÃO
Entendida como prática acadêmica, a Extensão promove atividades que se
pretendem indissociáveis do ensino e da pesquisa, tendo como objetivo a
integração entre segmentos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e desta
com a comunidade externa. As ações extensionistas ampliam o alcance do saber
construído ou adquirido na academia, compartilhando‐o com a comunidade
externa e desta também recebendo insumos, por meio de suas vivências e do
“saber popular”.
Desse modo, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio exerce a Extensão como
uma prática acadêmica que possibilita sua interligação com as necessidades da
comunidade acadêmica (contribuindo para a formação do aluno) e com as
demandas sociais e comunitárias, possibilitando a prática da responsabilidade e
do compromisso social do ensino superior, orientada para o exercício pleno da
cidadania.
As ações de extensão objetivam promover uma interação transformadora entre
a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e a sociedade, compartilhando com o
público externo o conhecimento adquirido em todos os âmbitos do ensino
superior. Desse modo, entendendo esse processo como uma relação dialógica,
a atividade extensionista procura produzir um novo conhecimento, que se
articula com o ensino e a pesquisa. Mantendo uma perspectiva dinâmica, nossas
atividades de extensão nascem da captação de demandas e necessidades da
sociedade e da comunidade na qual está inserida, que se coadunam com as
expertises internas e que permitem pautar a produção do saber e o
desenvolvimento de novos conhecimentos.
A atuação extensionista dar‐se‐á por meio de programas, projetos, cursos e/ou
eventos, como, por exemplo: iniciativas voltadas para sensibilização e
prevenção ao uso de tabaco, álcool e outras drogas, projetos e eventos artístico‐
culturais, orientação e apoio à comunidade em questões ligadas ao Direito,
cursos livres de idiomas e/ou outros temas de interesse, palestras abertas à
comunidade externa. A participação de parceiros externos será buscada para
otimizar a execução das ações, dentro do espírito do fazer extensionista.
Assim a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio define a extensão como uma
atividade que visa a promoção da articulação entre a Instituição e a sociedade,
permitindo, de um lado, a transferência para sociedade dos conhecimentos
desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa, e por outro lado, a
captação das demandas e necessidades da sociedade, pela Instituição, que
permitem orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.
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A política de extensão da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio está pautada
nas seguintes diretrizes:
 A extensão deve ser embasada nas áreas dos cursos de graduação da
Faculdade com a clara identificação dos problemas e demandas da
comunidade na qual está inserida, de forma que as ações e
transformações geradas visem ao desenvolvimento regional e do país;
 A integração da extensão com o ensino e a pesquisa deve permitir que
as ações e transformações geradas, fruam dessa relação e integrem,
em plenitude, as ações da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
 Com vistas ao desenvolvimento da extensão, a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio deve destinar recursos humanos e materiais para a
realização das atividades programadas.
Os trabalhos de extensão, articulados com as atividades de ensino e de
pesquisa, viabilizam a relação transformadora entre a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio e a comunidade externa, caracterizando‐se, entre outras:
 Pelo oferecimento de cursos de curta duração e outros produtos
acadêmicos de interesse da comunidade;
 Pela produção e intercâmbio de informação, com difusão processada
por Internet, revistas, jornais, monografias, teses, livros, conferências,
seminários, congressos, fóruns, debates e outros instrumentos de
divulgação do saber;
 Pela prestação de consultoria técnica especializada a instituições
públicas ou privadas;
 Pelas ações de integração ensino, serviços e comunidade, envolvendo
a participação dos alunos, em ações de ensino‐aprendizagem.
2.9.1 Cursos e Eventos
Os cursos de extensão oferecidos pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
têm por objetivo complementar ou atualizar conhecimentos específicos em
diversas áreas, ocorrendo tanto nos semestres letivos regulares quanto nos
períodos de férias de verão e inverno.
Faz parte do programa de extensão a realização de eventos, sendo os mais
significativos as Semanas Culturais, Jornadas de Iniciação Científica e Ciclos de
Palestras, Jornada de Negócios, Cursos de Férias, Semana Mackenzie de
Oportunidades, vinculando‐se diretamente aos cursos de Graduação. Em
dimensão mais ampla, congressos de relevância nacional poderão reunir
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pesquisadores de renome, em conferências, mesas‐redondas e comunicações
para atualização e divulgação do conhecimento.
2.10 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
As Instituições de Ensino Superior contemporâneas, além do foco na oferta de
ensino de qualidade e na pesquisa científica, devem progressivamente
incorporar à sua missão o desenvolvimento econômico e social da comunidade,
da região e do próprio País.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio quer estar entre essas e, dentre as
várias ações para alcançar esse objetivo, destacam‐se a criação de uma cultura
empreendedora que permeará toda a Faculdade e a ampliação da pesquisa
aplicada e da inovação tecnológica em cooperação com o mercado e a
sociedade.
Para isso, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio desenvolverá Projetos de
Educação Empreendedora, voltados para a formação de jovens
empreendedores capazes de transformar o ambiente em que atuam.
Na Educação Empreendedora, serão implementados trabalhos objetivando
disseminar a cultura empreendedora entre alunos e docentes. Como ação
vertical, serão ofertadas disciplinas de empreendedorismo em todos os cursos
de graduação oferecidos pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
2.11 POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A Pós‐Graduação Lato Sensu é um sistema de formação intelectual do segmento
da educação continuada, destinado ao aprofundamento dos conhecimentos
acadêmicos e técnico‐profissionais em campos específicos do saber, integra as
áreas de conhecimento vinculadas ou aproximadas aos Cursos de Graduação e
destina‐se a graduados em cursos de bacharelado ou licenciatura nas áreas
específicas do conhecimento.
No âmbito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio é exigência dos cursos de
Pós‐Graduação Lato Sensu a duração mínima de 360 (trezentos e sessenta)
horas‐aula, distribuídas em disciplinas ou módulos, não computados o tempo
de estudo individual ou em grupo sem assistência de docente e o tempo
destinado à elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de curso. Além
disso, não poderá ter período inferior a 06 (seis) meses, podendo os mesmos
serem ministrados em uma ou mais etapas de duração diferenciada. Os alunos
são orientados de forma presencial e por meio da plataforma Moodle. É exigido
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que os alunos desenvolvam monografias individuais associadas à sua vida
profissional.
Além dos cursos regulares oferecidos ao público em geral, a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio em cooperação com empresas, continuará
buscando proporcionar programas de educação continuada modulada e
preparada especificamente para os seus interesses profissionais. Igualmente
tem promovido e buscará promover ainda mais, seminários, encontros,
simpósios e congressos, de acordo com a metodologia e a extensão temporal.
Considera‐se relevante a possibilidade da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio dispor de cursos já oferecidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
outra instituição de ensino mantida do Instituto Presbiteriano Mackenzie, nos
campi de São Paulo – Higienópolis, Campinas e Alphaville. De fato, a
Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui cursos de Direito e Administração
no campo do lato sensu especificamente direcionados a condição de
atendimento direto a empresas ou grupos de empresas ‐ in company ‐, na cidade
do Rio de Janeiro, que poderão ser ministrados em parceria acadêmica com a
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
Os cursos a serem oferecidos certamente contarão com a expertise da
Universidade Presbiteriana Mackenzie por sua experiência adquirida ao longo
do tempo em função de suas atividades nos campi existentes. Vale ressaltar
ainda que o corpo docente da Universidade em grande parte poderá ser
utilizado, o que garantirá a qualidade e excelência dos cursos e formação de
corpo docente na região com a marca de qualidade da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
A Pós‐Graduação é regida, no âmbito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
por normas e procedimentos inseridos no Regulamento da Pós‐Graduação.
2.12 POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
A estratégia de internacionalização da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
será realizada em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie,
igualmente mantida pelo Instituo Presbiteriana Mackenzie.
A Universidade Presbiteriana Mackenzie possui sólida experiência de atuação
nessa área, construída desde maio de 2003, quando da criação da Assessoria de
Cooperação Interinstitucional e Internacional, mais tarde denominada
Coordenadoria de Cooperação Interinstitucional e Internacional ‐ COI. Nesse
sentido, buscar‐se‐á estender os 66 convênios internacionais vigentes, entre
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aquela IES e entidades de ensino de quatro continentes, no que for aplicável,
aos corpos discente e docente da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
Destaca‐se que a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio mantém docente
representante na COI em seu âmbito.
Programas de mobilidade internacional serão divulgados e apoiados, como
estímulo à participação, de docentes e discentes, com destaque para:
Programas Santander – TOP Espanha, TOP China, TOP UK, Bolsas Ibero‐
Americanas, Bolsas Fórmula Santander; Programa Erasmus Mundus, Projeto
Babel, Processo de Fluxo Contínuo ‐ com destino para universidades no exterior
conveniadas ‐ e Programa Ciência sem Fronteiras.
O intercâmbio será incentivado visando a estimular a participação do discente e
do docente em uma dimensão global e multicultural, ao enriquecimento de sua
aprendizagem com as características de outras culturas, assim como visando à
convivência internacional, cuja viabilização enriquecerá a educação ofertada.
Para o aluno se candidatar a qualquer oportunidade internacional, é essencial
possuir bom desempenho acadêmico. Os editais, veiculados pelo Portal
Mackenzie Rio, na internet, e através do Diretório Acadêmico, descreverão os
requisitos exigidos aos alunos e orientarão a escolha adequada das disciplinas
que irão cursar de acordo com as especificidades da instituição de ensino a que
se destinam.
2.13 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E FILANTROPIA
A responsabilidade social é característica inerente à presença do Mackenzie no
Brasil, desde seu início em 1870. Instituição confessional e filantrópica, os
princípios e valores de solidariedade, liberdade e crescimento pessoal, coletivo
e social determinam e marcam indelevelmente todas as suas ações, como
expansão de sua natureza confessional cristã. Contemporaneamente, estas
características se fazem presentes no ensino de Graduação e de Pós‐graduação,
nas políticas de pesquisa e de extensão.
Mackenzie Voluntário
O Mackenzie Voluntário, realizado no contexto das atividades institucionais e
extensionistas, reúne diversas ações de cidadania, solidariedade e
responsabilidade social e ambiental, desenvolvidas ao longo do ano em
entidades sociais, comunidades carentes e na sociedade em geral. No mês de
outubro, mês de aniversário do Instituto Presbiteriano Mackenzie, há uma
concentração de tais atividades. Mobilizando os corpos discentes, docentes e
técnico‐administrativo, as ações compreendem diversos tipos de atividades
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socioculturais, filantrópicas e educativas, baseadas nos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, propostos pela ONU.
No âmbito da cidade do Rio de Janeiro, diversas parcerias serão estabelecidas
com a sociedade civil organizada e ampliadas as já existentes. Dentre essas
parcerias citamos alguns importantes e significativos exemplos: Associação dos
Deficientes do Estado do Rio de Janeiro (ADVERJ), Clube de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro (CDLRIO), Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da OAB/RJ (CDPD), Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência (COMDEF RIO), Editora Mackenzie, Empresa
Radamed e Landtec Consultorias Ambientais, Hemorio, Instituto Latino de
Direito e Cultura (ILDC), Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), Polo Econômico da
SAARA, Sociedade dos Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega (SAARA),
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro (SMPD).
Os resultados são extremamente positivos e desafiadores. Por meio dos
eventos, é promovida integração entre alunos, professores, amigos, familiares
e sociedade. São ações no campo da cidadania e no respeito e cuidado ao
próximo. A Instituição promove ações que deixam um legado para a
comunidade que habita em seu entorno. Aqueles que recebem o serviço
prestado pelo Projeto Mackenzie Voluntário reagem de forma positiva e os
mackenzistas se sentem realizados em poder contribuir com a população
através das mais diferentes formas. A comunidade acadêmica é
constantemente estimulada a participar de algum trabalho voluntário.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio está convicta de que a formação de
um profissional passa pela capacitação das suas habilidades e competências
específicas para o exercício técnico das suas atividades. Na Faculdade
Mackenzie Rio isso vai além, pois a mesma pretende efetivamente oferecer ao
mercado cidadãos plenos, egressos que ingressem no mercado como agentes
de transformação, capazes de olhar o mercado de trabalho como uma
oportunidade de empreender socialmente.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio materializa aquilo que realmente
acredita e integra sua missão e visão. Seus gestores, professores e alunos
deverão interagir com a comunidade local e deixar marcas positivas na vida
social. O egresso deverá possuir forte visão e conceito de cidadania, ciente de
que poderá promover pela prestação de seu serviço, uma instituição melhor,
um bairro, uma cidade, um país melhor.
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Evidenciando tal missão e visão, listamos projetos do Mackenzie Voluntário em
curso no âmbito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e que serão
aperfeiçoados e ampliados:
SOLIDARIEDADE ESTÁ NO SANGUE: Projeto criado para coleta de sangue em
parceria com o Hospital Hemorio. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
recebe a equipe do Hemorio e realiza a coleta de sangue no espaço acadêmico,
utilizando salas de aulas e o auditório da Instituição, envolvendo com ampla
divulgação a comunidade acadêmica e a sociedade.
MIMADAS OU MIMOSAS: Projeto que realiza ações de orientação jurídica,
médica e social, aplicação de flúor, palestras sobre temas da violência sexual,
orientação dental e brincadeiras com crianças. Essa ação ocorre uma vez por
ano na Vila Mimosa, uma das principais regiões de prostituição do Rio de
Janeiro. Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
promove diversas ações de atendimento cidadão, como expedição de
identidades, casamentos e registros civis.
BONGABA MIRIM: Em região socialmente vulnerável localizada no Município de
Magé, grande Rio de Janeiro, o projeto promove ação social com orientação
jurídica, distribuição de cestas básicas, brincadeiras distribuição de brinquedos
para crianças. A ação atende a mais de 300 pessoas por ano.
ANJOS DAS RUAS: O projeto promove a coleta de agasalhos, roupas de frio,
mantas e meias para distribuição no período do inverno. As doações, são
levadas para os moradores de rua do Centro do Rio de Janeiro.
CIRCULANDO: Através de almoços por adesão, envolvendo a comunidade
acadêmica e a sociedade, o projeto visa a adquirir e organizar um banco de
cadeiras de rodas para empréstimo. Dezenas de cadeiras já foram adquiridas e
encontram‐se cedidas.
CIRCULANDO KIDS: Workshop de carreiras profissionais por docentes da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, visando a orientar profissionalmente
alunos dos cursos de graduação que oferece e levantar doações para compra de
medicamentos para doações a hospitais infantis, como por exemplo o Hospital
de São Gonçalo, Município do Grande Rio, que trata de crianças vítimas
de queimaduras.
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CIRCULANDO DE NATAL: Almoço por adesão visando adquirir e distribuir cestas
básicas para famílias carentes. As distribuições são realizadas em parceria com
os líderes dos demais projetos.
ACESSIBILIDADE: O projeto promoveu a criação de uma cartilha para fomentar
a defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Cartilha possuiu versões
impressas, em libras e em áudio. A Cartilha também é utilizada como
instrumento de sensibilização na principal região no entorno da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, a SAARA.
CONCILIANDO NA SAARA: Através do Núcleo de Prática Jurídica, a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio promove orientação jurídica e divulgação
resolução
de
conflitos.
dos instrumentos
alternativos
de
O principal lócus de atuação do Projeto é o comércio da SAARA, e visa dirimir
potenciais conflitos que possam ocorrer nas transações comerciais realizadas na
região.
DIREITO AO SEU ALCANCE: Os alunos do Curso de Direito, dentro do espírito do
Mackenzie Voluntário, promovem blitz em diversos pontos da cidade do Rio de
Janeiro, com objetivo de dirimir dúvidas sobre questões jurídicas para
população do Rio de Janeiro. Áreas alcançadas até o momento: Praça da
República, Rua da Alfândega, favelas de Rio das Pedras e Vidigal.
CONSTRUINDO UM FUTURO: O projeto promove aula solidária sobre
preparação para concursos, visando arrecadação de brinquedos para envio a
orfanatos e instituições de atendimento a crianças carentes.
2.13.1 Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia
Na atual conjuntura da gestão de Ensino Superior, sobretudo numa IES
filantrópica, confessional e comunitária, o fortalecimento da ligação
extensão/responsabilidade social ganha destaque para tratar da relação missão
e imagem da instituição. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio se relaciona
com a Extensão amparada na Legislação (Lei nº 12.101, de 27/11/2009; Decreto
nº 7237, de 20/07/2010) e fundamentada na indissociabilidade da
responsabilidade social e extensão. Assim, em decorrência da natureza
comunitária da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, diversos programas e
projetos são realizados em cooperação com a Gerência de Responsabilidade
Social e Filantropia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a exemplo do que já
acontece em outras entidades por ele mantidas.

66

2.14 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ACESSIBILIDADE, DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, SÓCIOEDUCACIONAL E DE RESPEITO À DIVERSIDADE NO
CONTEXTO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO
O Instituto Presbiteriano Mackenzie, Mantenedor da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, desde seus primórdios manifesta a preocupação com a garantia
da acessibilidade atitudinal, física e pedagógica.
Assim, em cumprimento à Lei nº 11.645 de 10/03/2008, à Resolução nº 1, de 17
de junho de 2004 e à Lei 10. 639 de 09/01/2003, referente à Educação das
Relações étnico‐raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e
Africana, no âmbito do ensino de graduação, em disciplinas como Metodologia
Científica, Ética e Cidadania e em disciplinas mais específicas dos cursos, essa
temática é abordada a partir do exame de textos que possibilitam reflexão e
debate sobre o assunto. Ainda, no âmbito da extensão, são realizados eventos
voltados para a cidadania e debates específicos.
A preocupação com a questão dos Direitos Humanos é inerente à filosofia da
Instituição, sendo parte integrante da sua Visão e Missão. Deste modo, as
Diretrizes Nacionais para a educação em Direitos Humanos, conforme disposto
no Parecer CNE/CP nº 8 de 2012, serão sempre traduzidas e incorporadas aos
Projetos Pedagógicos dos cursos, sendo garantidas nos objetivos dos cursos de
modo transversal e em disciplinas que possibilitarem esse aprofundamento.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio promove, igualmente, atividades
extensionistas voltadas tanto para os alunos como também oferece aos
docentes processos de formação continuada que promovem reflexões a
respeito dos Direitos Humanos e do respeito à diversidade.
A Educação Ambiental, em cumprimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e
ao Decreto nº 4.281 de junho de 2002, é também uma preocupação da
Faculdade, especialmente na sua vertente extensionista. A Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio oferece, com um enfoque interdisciplinar, eventos
voltados para essa temática, garantindo a interdisciplinaridade e a
transversalidade. A educação ambiental se apresenta como objetivo transversal
nos cursos da IES e é foco de conteúdos de diversas disciplinas de graduação,
conforme apontado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Destaca‐se, ainda, no escopo das atividades de Extensão, o Programa de
Responsabilidade Socioambiental, que objetiva incentivar o desenvolvimento
de ações que favoreçam a aproximação com a comunidade, por meio de
projetos de responsabilidade social, focalizando a sustentabilidade e a gestão
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ambiental consciente, buscando parcerias e integração com outras instituições
do setor público e ou privado.
Acessibilidade
A preocupação institucional com a acessibilidade consiste no acompanhamento
dos casos que necessitam de atendimento específico, de acordo com as
diretrizes do Ministério da Educação, conforme explicitado abaixo.
Dotar as instituições de educação superior (IES) de condições
de acessibilidade é materializar os princípios da inclusão
educacional que implicam em assegurar não só o acesso, mas
condições plenas de participação e aprendizagem a todos os
estudantes. (MEC/INEP, 2013)
Tal postura, para a faculdade, implica na observação de aspectos de
acessibilidade estrutural e física, bem como a acessibilidade pedagógica e
atitudinal, por meio de capacitação docente e apoio psicopedagógico aos
discentes.
Ao identificar as necessidades especiais de alunos ingressantes, a partir mesmo
do exame de vestibular, busca‐se preparar o ambiente e os profissionais que
serão envolvidos com o aluno.
Com o objetivo de favorecer a aprendizagem e a oportunidade de pleno
desenvolvimento dos alunos, as políticas de inclusão e de acessibilidade devem:
 Aparelhar a instituição e adequar suas estruturas;
 disseminar a informação sobre inclusão;
 sensibilizar a comunidade acadêmica para o desenvolvimento da
educação inclusiva.
Tais medidas atendem aos dispositivos legais, às orientações dos organismos
internacionais e à política de democratização do ensino instituída pelo governo
federal.
Deste modo, como parte da política da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
para suprir tais demandas, a acessibilidade é atendida em seus vários espectros,
considerando as necessidades de comunicação, arquitetônicas, metodológicas,
instrumentais e programáticas.
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Este Plano de Desenvolvimento Institucional apresenta políticas próprias de
Responsabilidade Social que são inerentes aos princípios da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio. A instituição se pauta e busca disseminar seus
princípios e valores de solidariedade, liberdade e crescimento pessoal, coletivo
e social, por meio das disciplinas dos cursos e dos programas institucionais e
eventos de extensão.
Em cumprimento ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, oferece‐se
a disciplina de LIBRAS como de livre escolha aos discentes. Também se tem a
preocupação e o cuidado em garantir:
 Intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa;
 Flexibilidade na correção de avaliações, valorizando o conteúdo
semântico;
 Iniciativas para o aprendizado da língua portuguesa;
 Materiais de informações aos professores para que se esclareça a
especificidade linguística do portador de deficiência auditiva;
 Formação dos professores para o atendimento desses alunos.
Com tais medidas e outras que se fizerem necessárias, a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio apresenta as seguintes políticas de acessibilidade:
 Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e
culturais, da realidade local e global a fim de promover a inclusão plena.
 Informar à comunidade acadêmica acerca da legislação e das normas
educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional.
 Promover acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à
população que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma
de seus serviços.
 Promover a participação da comunidade nos projetos de extensão, por
meio da efetivação dos requisitos de acessibilidade.
 Divulgar conceitos e práticas de acessibilidade por intermédio de
diversas ações extensionistas, evidenciando o compromisso
institucional com a construção de uma sociedade inclusiva.
 Estimular programas de pesquisa básica e aplicada, abrangendo as
inúmeras áreas do conhecimento, como importante mecanismo para o
avanço da inclusão social, baseando‐se no princípio da
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transversalidade, do desenho universal e do reconhecimento e
valorização da diferença humana.
Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e
superação das fragilidades constatadas.
Oferecer pleno acesso, participação e aprendizagem por meio da
disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de
equipamentos de tecnologia assistida e de serviços de guia‐intérprete
e de tradutores e intérpretes de Libras.
Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas.
Elaborar critérios para a inclusão dos alunos com necessidades
especiais nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, nos
projetos PIBIC.
Articular com os gestores institucionais e professores para que o
Projeto Pedagógico dos Cursos contemple os pressupostos
epistemológicos, legais e políticos da educação inclusiva.
Atuar, de forma colaborativa, com os professores dos diferentes
cursos, definindo estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do
estudante ao currículo e sua interação no grupo; o enriquecimento
curricular, a possível compactação ou aceleração curricular e de
conteúdo ou de estudo, quando aplicável.
Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no
desenvolvimento de ações de formação continuada para a inclusão,
envolvendo os professores e toda a comunidade acadêmica.
Realizar as atividades de complementação ou suplementação
curricular específicas que colaborem com a evolução discente.
Orientar o professor quanto à elaboração de materiais didático‐
pedagógicos que possam ser utilizados pelos estudantes nas atividades
de salas de aula.
Deliberar na interface com profissionais da saúde, professores e
gestores institucionais, acerca do atendimento a ser dado a cada
estudante, considerando a necessidade de atendimento diferenciado e
a especificidade de cada caso.
Articular as parcerias com a comunidade e com as organizações que
possibilitem oferecer enriquecimento extracurricular em áreas não
contempladas pelo currículo regular da instituição.

2.15 OUVIDORIA
À Ouvidoria cumpre realizar satisfatoriamente as atribuições previstas no
Regimento Geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, ao receber,
analisar, encaminhar e acompanhar as manifestações tanto da comunidade
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acadêmica, quanto de visitantes, sempre preocupada em cumprir seu papel de
organismo mediador, apoiando e facilitando a atuação dos diversos setores e,
quando necessário, da entidade mantenedora, sem causar ingerências nas áreas
demandadas.
É o órgão que tem como escopo receber, analisar e encaminhar sugestões,
reclamações, questionamentos, representações e elogios oriundos da
comunidade em geral; acompanhar as providências relativas aos fatos
comunicados, até a sua solução final; direcionar a solicitação de informações
gerais aos canais competentes sobre os diversos setores e atividades da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; sugerir aos órgãos superiores medidas
que contribuam para a melhoria dos serviços prestados; elaborar estudos sobre
a qualidade dos serviços com o objetivo de torná‐los cada vez eficazes.
Atuando de forma personalizada, autônoma e imparcial, garantindo aos seus
usuários e setores consultados discrição e respeito, busca, ao término de cada
procedimento acolhido, gerar revisões e sugestões de melhorias efetivas nas
práticas e processos acadêmicos e pedagógicos.
Outro aspecto relevante é a subordinação da Ouvidoria diretamente à Direção
Geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, o que confere agilidade no
trato de situações críticas, além de sensibilizar a alta gestão da Faculdade sobre
os anseios e insatisfações da coletividade.
Atendendo por e‐mail, telefone e presencialmente, a Ouvidoria acolhe
manifestações dos usuários dos serviços prestados pela Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, distribuindo‐as aos setores envolvidos. Anualmente gerará
relatório contendo aspectos quantitativos e qualitativos dos casos atendidos, de
forma a subsidiar melhorias nos processos de gestão e atendimento.
2.16 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO
Na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio a comunicação não é entendida
como uma atividade ou disciplina isolada – como um fim em si mesmo – mas
como uma metadisciplina, portanto, como uma ferramenta que permite aos
diversos atores sociais que integram os coletivos da organização exercerem
melhor suas atividades. E, dessa forma, toda a comunidade acadêmica é
convocada a assumir o papel de emissor e receptor de mensagens e conteúdos
competindo à instituição criar os meios para isso. Dessa forma, busca‐se alinhar
a Faculdade ao movimento global (e globalizante) que remodela aquilo que, até
as últimas décadas, chamávamos de "comunicação de massa", permitindo uma
comunicação diversa e plural, que podemos intitular de desmassificada e tem
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na internet sua maior e mais presente expressão. Portanto, na Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio os esforços educacionais e político‐pedagógicos
encontram nas ações de comunicação uma força auxiliar que, ao informar,
colabora para o aprimoramento e qualificação dos processos acadêmicos.
Some‐se a esse aspecto, da comunicação como metadisciplina, o fato de que
não existem instituições de ensino capazes de implantar projetos político‐
pedagógicos que, de uma forma ou outra, não resultem e respondam à própria
história da instituição. Partindo dessa premissa, respondemos a uma história de
mais de 144 anos. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio pertence a uma
instituição centenária – que, entre outras transformações da sociedade
brasileira, assistiu à abolição do regime escravocrata e à proclamação da
república como regime de governo – cujas práticas internas devem
corresponder plenamente às experiências democráticas e participativas, cada
vez mais frequentes em nossa sociedade.
A instituição não tem poupado esforços para promover as boas práticas de
cidadania, investindo em ações de comunicação que garantam a transparência
e a propagação da informação entre os diversos públicos que integram a
comunidade mackenzista.
A Visão e a Missão regem o espírito que permeia as práticas de comunicação
interna e externa na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. Nesse sentido, a
comunicação acadêmica deve apresentar um fluxo claro e ágil, tanto com os
órgãos internos quanto externos. Para tanto, há órgãos e setores exclusivos,
tais como o Fale Conosco, a Ouvidoria, o Fale com o Diretor, a Secretaria
Acadêmica e a Coordenação dos Cursos de Graduação. Além disso, a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio preza pelo diálogo nas várias esferas de atuação.
Sobre tais premissas, estruturam‐se os esforços de comunicação da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio. Toda a comunicação de caráter mercadológico e
institucional (que envolvam posicionamento de marca) é conduzida pela
Mantenedora, por meio de sua Gerência de Marketing e Relacionamento. Entre
as ações mais visíveis tem‐se: campanhas de divulgação dos diversos processos
seletivos (graduação, especialização, extensão); confecção de materiais de
apresentação institucional; e a promoção de eventos (institucionais e
mercadológicos).
Em outra frente, o Núcleo de Comunicação e Marketing e a Ouvidoria,
promovem a comunicação entre os públicos que denominamos de
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"acadêmicos" (discentes, docentes e gestores), ampliando e qualificando esse
processo.
Estão entre as ações: campanhas internas voltadas para temas relacionados ao
ensino, pesquisa e extensão; a confecção de informativos setoriais, da Direção
Geral e das Coordenações de Cursos; a publicação de material de apresentação
da produção acadêmica (também nas áreas de ensino, pesquisa e extensão); o
apoio aos esforços de assessoria de imprensa; e a publicação de guias de
informação à comunidade acadêmica.
A presença na internet – que se tornou o grande "espaço" por onde mediamos
aspectos práticos de nossa vida profissional e, também, interagimos social e
afetivamente com outras pessoas; esse novo fórum é genericamente
denominado de ciberespaço – indispensável para qualquer organização,
independente do seu porte ou área de atuação.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem criado condições específicas para
que o site da instituição se torne, cada vez mais, um instrumento de
comunicação e serviço, veiculando os conteúdos institucionais acadêmicos e
administrativos, bem como os conteúdos referentes ao ensino, pesquisa e
extensão, tanto na graduação como na pós‐graduação.
A meta é que através do site e dos serviços nele disponíveis, a comunidade
acadêmica ganhe autonomia para resolução de demandas, como por exemplo
os vários requerimentos junto à Secretaria Acadêmica, feitos de forma on line,
gerando celeridade no atendimento.
Docentes, discentes e gestores encontram no site da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, o fácil acesso aos serviços educacionais, com o emprego da
plataforma Moodle.
O site institucional torna‐se, dessa maneira, a ferramenta de comunicação mais
indicada para que toda a sociedade, assim como nossos alunos e ex‐alunos,
estabeleçam processos permanentes de comunicação.
Na comunicação com os atores da comunidade acadêmica, professores,
gestores e alunos – outras ferramentas de comunicação são necessárias e
eficazes. Entre elas vale destacar o Manual do Aluno de Graduação, parte
integrante do kit do ingressante, este cumpre o papel de nortear a trajetória do
graduando na Faculdade, apresentando‐lhe a estrutura acadêmica da mesma,
73

assim como os serviços disponíveis aos alunos. No centro dessa publicação
encontramos, na íntegra, o Regulamento Acadêmico dos Cursos de Graduação.
2.17 AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

E

ACOMPANHAMENTO

DO

DESEMPENHO

2.17.1 Procedimentos de Autoavaliação Institucional em Conformidade com a
Lei nº 10.861/2004 (SINAES)
A avaliação institucional da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio é realizada
pela Comissão Própria de Avaliação de acordo com a regulamentação vigente.
Possuindo a Faculdade um Regulamento específico para a mesma.
A Comissão Própria de Avaliação se dedicará à análise contínua do Plano de
Desenvolvimento Institucional, e ao oferecimento de subsídios para a sua
revisão e atualização. Também atenderá aos seguintes objetivos:
 Avaliações sistemáticas e periódicas de todos os docentes;
 Avaliações dos funcionários (gestores, administrativos e técnicos);
 Pesquisas sistemáticas e periódicas do nível de satisfação dos
discentes;
 Cotejamento sistemático dos resultados da avaliação com o Plano de
Desenvolvimento Institucional para eventuais adaptações e/ou
tomadas de decisão;
 Propostas de ações, considerando os resultados da autoavaliação
como instrumento de gestão.
Tais ações são desenvolvidas sob a égide do Programa de Avaliação
Institucional.
2.17.2 Descrição do Processo de Autoavaliação
A grande preocupação da autoavaliação institucional é a melhoria da qualidade
do ensino, da pesquisa e da extensão, levando em conta todas as variáveis que
estejam relacionadas com o bom andamento da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio. Serão adotadas as ações comprometidas com o Plano de
Desenvolvimento Institucional e com o Projeto Pedagógico Institucional.
A Avaliação Institucional, através da Comissão Própria de Avaliação, já é prática
consolidada na Faculdade para acompanhar criteriosamente o desenvolvimento
de suas atividades. Tem como característica principal ser participativa, coletiva,
livre de ameaças, promovendo análises não comprometidas e envolvendo toda
a comunidade acadêmica por meio de questionários, discussões sobre os
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problemas de ensino com sugestões de ações que provoquem a melhoria da
qualidade da instituição como um todo. A avaliação é essencialmente educativa
e, portanto, formativa.
Os processos avaliativos constituem instrumentos importantes de gestão
acadêmica capazes de indicar caminhos e rever processos. Mais que medir
índices de crítica e satisfação a Avaliação Institucional está comprometida com
a real reflexão sobre todos os processos e procedimentos.
A avaliação global da eficiência da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio será
realizada através do exame e da análise de dados contendo resultados tanto dos
aspectos operacionais como acadêmicos dos seus cursos e programas. Esses
componentes incluem a parte administrativa, as relações com a comunidade em
que a Instituição está inserida e até o clima institucional.
A CPA encontra‐se implantada no âmbito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio, e sua composição preenche os requisitos legais, tendo representantes de
todos os setores da Instituição, incluindo representantes da comunidade, sem o
privilégio de nenhum deles. Poderá também contar com a implantação, se
necessário, de comissões setoriais, por curso, na medida das necessidades do
cumprimento de seus objetivos.
A CPA é constituída de dois representantes do Corpo Docente, dois
representantes do Corpo Discente, dois representantes do Corpo Técnico
Administrativo e dois representantes da Sociedade Civil, nos termos do art. 11
da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 e tem como objetivo a manutenção do
sistema permanente de autoavaliação e da avaliação externa, de caráter global
e de natureza interativa. Seu principal objetivo é promover a melhoria do ensino
e da aprendizagem usando a avaliação como agente modificador.
2.17.3 Objetivos do Processo de Avaliação e Acompanhamento das Atividades
Institucionais
Para se constituir como real instrumento de busca constante da qualidade e
excelência o processo avaliativo deve:
 Colher os dados e analisa‐los para a orientação na tomada de decisões
objetivando a melhoria da qualidade de cursos e das atividades
desenvolvidas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão.
 Realizar um diagnóstico permanente de cada curso, objetivando a
identificação de seus problemas e de possíveis mudanças e inovações
exigidas pelo mercado de trabalho.
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Objetivos Específicos:
 Sensibilizar constantemente os diferentes segmentos: professores,
funcionários e alunos, para a importância da avaliação como
instrumento de melhoria da qualidade.
 Fazer um diagnóstico permanente das atividades curriculares e
extracurriculares a fim de verificar de que maneira elas atendem às
necessidades específicas de cada curso e do mercado de trabalho.
 Propor mudanças no projeto pedagógico, ouvindo os alunos,
professores e funcionários, estimulando a sua participação no
processo.
2.17.4 Etapas do Processo de Avaliação
Sensibilização
A sensibilização, conscientização, envolvimento e motivação constituem um
processo contínuo, estando presente em todas as fases da avaliação, pois são
fatores relevantes para o alcance dos objetivos propostos. Esta etapa deve ser
contínua, ao longo de todo o processo, pois do sucesso dessa iniciativa depende
a credibilidade da avaliação.
Diagnóstico
O diagnóstico tem por finalidade o encaminhamento adequado da avaliação
institucional, possibilitando a definição das unidades a serem avaliadas, do
agente avaliador, do validador das avaliações e dos indicadores e instrumentos
a serem utilizados, assim como, das consequências da avaliação.
Esta etapa é relevante, pois descreve a situação atual de cada curso a partir de
cadastros e opiniões da comunidade. É importante destacar que estes dados são
dinâmicos e o processo deve ser repetido periodicamente para o
acompanhamento da realidade dos fatos.
Esta fase envolve a análise da situação atual de cada curso, a partir de:
1. Resultados das avaliações externas realizadas pelo Ministério da Educação –
Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes e o Conceito
Preliminar de Curso;
2. Dados da Secretaria Acadêmica em relação a:
 Número de alunos reprovados/número de alunos matriculados por
turma/disciplina;
 Número de alunos reprovados por falta, por turma / disciplina;
 Número de dependência por alunos;
 Número de dependentes por disciplina;
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 Tempo médio de permanência no curso, como aluno ativo;
 Número de alunos egressos/número de alunos originalmente
ingressados por semestre letivo.
3. Análise do histórico de processos de avaliação anteriormente realizados;
4. Levantamento da qualificação e produção do Corpo Docente, assim como, de
suas condições de trabalho;
5. Análise da infraestrutura da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
6. Futura análise de questionário respondido por egressos sobre a eficiência dos
cursos no mercado de trabalho;
7. Análise de dados a serem coletados pela Comissão Própria de Avaliação, com
os seguintes propósitos:
 Identificação do perfil do vestibulando da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio;
 Identificação do perfil do aluno dos semestres iniciais da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
 Levantamento da origem geográfica do corpo discente da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
Análise, Metas e Reavaliação
Baseadas no Relatório Final serão estabelecidas metas a serem cumpridas a
curto, médio e longo prazo.
A Comissão Própria de Avaliação faz permanentemente reavaliações que
permitem medir e redirecionar o cumprimento das metas estabelecidas. O
objetivo final da avaliação de resultados é a melhoria do ensino e da
aprendizagem.
Para a implantação e o desenvolvimento dos projetos são consideradas as
dimensões interna e externa da avaliação compreendendo os aspectos
quantitativos e qualitativos da realidade a ser examinada.
Para a eficácia do sistema a coleta de informações qualitativas deve ser ágil e
precisa, com dados relevantes para efeitos de diagnóstico e autoconhecimento.
Os dados necessitam de análise criteriosa que permita questionar,
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principalmente, os dados quantitativos, reconhecendo aspectos específicos e
orientando para decisões estratégicas.
2.17.5 Características e Desenvolvimento do Programa de Avaliação
Institucional
A Avaliação Institucional compõe‐se de um conjunto de atividades,
apresentadas a seguir, conforme cronograma de avaliações (Tabela 2):
 Avaliação de docentes pelos discentes: com a finalidade de identificar
os aspectos relacionados ao desempenho docente e de natureza
pedagógico‐didática. Essa avaliação aborda, entre outras, as seguintes
categorias: relacionamento docente com o corpo discente; ação
pedagógico‐didática do docente; compromisso com o conhecimento,
dinâmica de avaliação da aprendizagem e domínio de conteúdo pelo
docente.
 Avaliação pelos egressos: para levantar o grau de satisfação dos alunos
em relação a diversos aspectos do processo de ensino e atendimento
em vários setores da Faculdade. Também são levantados dados sobre
colocação profissional e realização pessoal dos alunos.
 Avaliação das análises realizadas pelas comissões de avaliação: para
identificar as condições de ensino e os resultados obtidos pelos alunos
no ENADE.
 Avaliação dos cursos de graduação: simultaneamente ao processo de
avaliação com a participação discente, os professores respondem outro
questionário, de forma anônima, avaliando os cursos nos quais
lecionam. Numa segunda etapa, são realizados encontros de
professores para discussão dos resultados;
 Avaliação das instalações dos cursos de graduação: como diagnóstico
da capacidade oferecida pelos equipamentos, recursos logísticos e
laboratórios instalados para atender às necessidades acadêmicas.
Periodicidade: bienal, por curso.
 Levantamento do perfil socioeconômico do aluno ‐ Perfil discente dos
ingressos: para identificação, por curso, das características e perfil do
aluno, bem como suas expectativas. Periodicidade‐semestral.
 Avaliação da atividade TCC: Sua relação com as disciplinas oferecidas e
o desempenho do orientador. Periodicidade bienal.
 Criação do Banco de Dados da Avaliação Institucional: para a
possibilidade da elaboração de gráficos estatísticos comparativos
envolvendo o curso como um todo, o ano letivo e os cursos.
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O Programa de Avaliação Institucional será desenvolvido pela Comissão Própria
de Avaliação, que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior,
de acordo com a regulamentação expedida pelo Ministério da Educação.
À CPA compete planejar, organizar e desenvolver o Programa de Avaliação
Institucional, interpretando os resultados e apontando opções para a
consolidação institucional e a melhoria contínua dos cursos e programas de nível
superior, além dos instrumentos de planejamento e gestão.
A CPA coordena os processos de avaliação interna abrangendo as dimensões
previstas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e os eixos que
constam do Instrumento de Avaliação Institucional. Nesse mister, acompanha e
assessora as avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação e os exames
nacionais de cursos de graduação ‐ ENADE. Também acompanha e assessora os
processos relativos ao reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos e as avaliações das condições de oferta do ensino.
Tabela 2. Cronograma de avaliações da Comissão Própria de Avaliação

Descrição da avaliação

2015 2016 2017
X

X

2018 2019

Avaliação dos docentes pelos discentes

X

Avaliação pelos egressos

X

Avaliação das análises realizadas pelas comissões de
Avaliação Externa

X

X

X

X

X

Avaliação dos Cursos de Graduação/Pós‐Graduação

X

X

X

X

X

X

X

Avaliação das instalações físicas dos cursos
Levantamento do perfil sócio econômico do aluno

X

Avaliação Estágios

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Avaliação TCC

X

X
X

X

A articulação entre os momentos avaliativos propostos e as dimensões da
Avaliação Institucional Externa pode ser percebida por meio da tabela
apresentada a seguir:
Ações programadas Dimensões envolvidas
Avaliação dos
Dimensão I; Dimensão II; Dimensão III; Dimensão V;
docentes pelos
Dimensão VI; Dimensão VIII‐ Dimensão IX.
discentes
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Pesquisa Formandos Dimensão I; Dimensão II; Dimensão VII; Dimensão VIII;
Dimensão IX‐
Levantamento do
Dimensão I; Dimensão II; Dimensão III; Dimensão VI;
perfil sócio‐
Dimensão VIII; Dimensão IX.
econômico dos
alunos, por meio do
questionário do
vestibular.
Avaliação
Dimensão I; Dimensão II; Dimensão III; Dimensão IV;
Graduação/Pós‐
Dimensão VI; Dimensão VII; Dimensão VIII; Dimensão
Graduação
IX
(disciplinas/
docente/
Instalações)
Avaliação das
Dimensão VII; Dimensão VIII; Dimensão IX; Dimensão X.
Instalações da
Faculdade.
Avaliação dos
Dimensão I; Dimensão VII; Dimensão VIII; Dimensão IX.
Serviços da
Faculdade
Satisfação Docente
Dimensão II; Dimensão III; Dimensão V; Dimensão VI;
Dimensão VII; Dimensão VIII.
Avaliação do Egresso Dimensão I; Dimensão II; Dimensão III; Dimensão IV;
Dimensão VIII; Dimensão IX.
Satisfação /
Dimensão II; Dimensão III; Dimensão V; Dimensão VI;
Comprometimento/ Dimensão VII; Dimensão VIII.
Funcionários
Avaliação Estágios
Dimensão I; Dimensão II; Dimensão IV; Dimensão IX.
Avaliação TCC
Dimensão I; Dimensão II; Dimensão IX.
Considerando, como apresentado na Lei do SINAES, que as dez Dimensões
foram incorporadas em cinco eixos, explicitamos a seguir a articulação entre os
eixos e as dimensões e o foco de observação de cada dimensão:
MATRIZ DE RELACIONAMENTO ENTRE OS EIXOS DO INSTRUMENTO ATUAL E AS DIMENSÕES DO
INSTRUMENTO ANTIGO
Eixo – Relacionado ao Novo
Instrumento de Avaliação

Dimensão – Relacionadas ao Antigo
Instrumento de avaliação.

80

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Dimensão 8 – Planejamento e
Institucional
avaliação.
Dimensão 1 – Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional;
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3 – Responsabilidade
Social da Instituição.
Dimensão 2 – Políticas para Ensino,
Pesquisa e Extensão;
Dimensão 4 – Comunicação com a
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Sociedade;
Dimensão 9 – Política de
Atendimento Discente.
Dimensão 5 – Política de Pessoal;
Dimensão 6 – Organização e
Eixo 4 – Políticas de Gestão
Gestão da Instituição;
Dimensão 10 ‐ Sustentabilidade
Financeira.
Eixo 5 – Infraestrutura Física
Dimensão 7 – Infraestrutura Física.
Dimensão I ‐ A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Dimensão II ‐ A política para o ensino (graduação e pós‐graduação), a pesquisa,
a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de
monitoria e demais modalidades.
Dimensão III ‐ A responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social,
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
Dimensão IV ‐ A comunicação com a sociedade.
Dimensão V ‐ As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo
técnico‐administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e
suas condições de trabalho.
Dimensão VI ‐ Organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e
autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios.
Dimensão VII ‐ Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.
Dimensão VIII ‐ Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.
Dimensão IX ‐ Políticas de atendimento aos discentes.
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Dimensão X ‐ Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
Em um processo contínuo de análise a CPA é responsável pelo
acompanhamento dos momentos de avaliação externa e pela sugestão de
implementação de ações acadêmicas decorrentes das avaliações externas e o
cotejamento sistemático dos resultados dos momentos avaliativos, internos e
externos, com o PDI para eventuais adaptações.
O PDI será monitorado pela CPA, que emitirá relatórios periódicos (no mínimo,
anuais) com indicativos de correção de rumos e/ou aprofundamento de metas
e ações, tendo em vista a missão e os objetivos institucionais e os cenários
futuros. A CPA divulgará, semestralmente, os instrumentos e procedimentos a
serem aplicados no processo de avaliação institucional, mantendo estreita
coerência, sempre que possível, com os instrumentos e procedimentos
utilizados pelo INEP.
O processo de avaliação institucional deverá conduzir relatórios conclusivos, ao
final de cada etapa, apoiado em relatório descritivo dos procedimentos e
instrumentos adotados, com a indicação de ações para correção de condições
insuficientes ou regulares e fortalecimento das ações.
2.17.6 Políticas de Gestão e Acompanhamento das Atividades
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, a partir dos próprios valores
constatados em sua Visão e Missão, preza por políticas de gestão que
considerem a participação da coletividade, a democracia e a correção nos
processos decisórios e em todas as ações de seus gestores.
As inovações e mudanças deverão fazer parte de processos de avaliação,
levantamento de situações importantes e relevantes para o processo decisório,
planejamento e acompanhamento por meio de avaliação continuada, inclusive
pela Comissão Própria de Avaliação. Os dados e resultados decorrentes de
processo de avaliação são relevantes para o processo decisório, planejamento e
acompanhamento das inovações e mudanças acadêmicas, estruturais e
pedagógicas.
No planejamento e avaliação serão sempre considerados os critérios
estabelecidos em regulamentos e no regimento geral, o planejamento
estratégico da Mantenedora, bem como os princípios e valores que regem a
Instituição.
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS PRESENCIAIS
3.1 OFERTAS DE CURSOS: NÚMERO DE VAGAS, DIMENSÕES DAS TURMAS E
TURNO DE FUNCIONAMENTO
3.1.1 Graduação (Bacharelado)
Apresentam‐se os dados relativos ao número de vagas, dimensões das turmas e
turno de funcionamento da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio conforme
demonstrado a seguir.
O Quadro 4 apresenta a relação de vagas para os cursos de graduação ofertados
na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio como autorizadas pelo Ministério da
Educação, conforme os atos de autorização de funcionamento dos cursos,
incluindo o turno de funcionamento, a quantidade de alunos matriculados por
curso e o Ato de autorização (A), reconhecimento (R) ou renovação de
reconhecimento (RR).
Quadro 4. Cursos e alunos matriculados

Cursos de
Graduação

Administração

Ciências
Contábeis

Direito

Ciências
Econômicas

Nº de vagas

Turno

Nº de
alunos
matricula‐
dos

Matutino

59

Noturno

235

Matutino

147

Noturno

616

Matutino

238

Noturno

232

Noturno

91

300
750
(autoriza‐
das)
350
(solicita‐
ção de
redução)
150

80
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Ato de autorização (A),
reconhecimento (R) ou
Renovação de
reconhecimento (RR)
Portaria MEC/SESU nº 704 de
18/12/2013, publicada no
Diário Oficial da União de
19/12/2013.
Portaria MEC/SESU nº 264 de
14/07/2011, publicada no
Diário Oficial da União de
19/07/2011.

Portaria MEC nº 536 de
23/09/2016, publicada no
Diário Oficial da União de
26/09/2016.
Portaria MEC/SESU nº 704 de
18/12/2013, publicada no
Diário Oficial da União de
19/12/2013.

Quadro 5. Projeção de Ingressos para os Cursos – 2015‐2019

2015
CURSOS

TURNO

2016

2017

2018

2019

1/ 2/
sem sem

1/
sem

2/
sem

1/
sem

2/
sem

1/
sem

2/ 1/se
sem m

2/
sem

40

50

50

50

50

50

50

Contábeis

M

40

Contábeis

N

120 100

120

100

150

100

150

100 150

100

Adm

M

40

25

40

25

40

25

40

30

50

50

Adm

N

60

50

60

50

60

50

65

50

80

60

Direito*

M

30

30

30

30

30

30

50

50

50

50

Direito

N

30

30

30

30

30

30

50

50

50

50

Economia

M

0

0

0

0

0

0

25

25

25

25

30
350

0
285

30
390

0
305

30
460

30 30
385 485

Economia
N
Total de alunos

50

30 0
350 285

50

30
415

* A partir de 2018.1 haverá necessidade de aumento de vagas no Curso de Direito
Quadro 6. Projeção do Número Total de Alunos por Curso

Administração
Contábeis
Economia
Direito
Lato Sensu
Total

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
325 326 327 328 329 331 333 335 337 339
798 802 805 808 811 817 822 827 832 837
92
92
92
92
92
93
94
95
96
97
474 476 478 480 482 485 488 491 494 497
300 301 302 303 304 306 308 310 312 314
1989 1997 2004 2011 2018 2032 2045 2058 2071 2084

OBS: Aumento de alunos em função da ocupação da ociosidade nas salas de aulas

3.1.2 Pós-Graduação (Lato Sensu)
No Quadro 7 os cursos de Pós‐Graduação Lato Sensu, atualmente em
funcionamento.
Quadro 7: Cursos Lato Sensu – Situação Atual
CURSO

VAGAS

DIMENSÃO
DAS
TURMAS

TURNOS DE
FUNCIONAMENTO

REGIME DE
MATRÍCULA

SITUAÇÃO
ATUAL

Controladoria
e Finanças
Planejamento
Tributário

50

40

Noturno

Semestral

Em funcionamento

50

40

Noturno

Semestral

Em funcionamento

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio oferecerá outros cursos, à medida que
for sendo efetuado o estudo e as demandas do mercado.
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Quadro 8: Cursos Lato Sensu – Projeção de Novos Cursos

CURSO

VAGAS

Gestão com Pessoas
Direito e Processo do
Trabalho
Direito e Processo Penal
Direito Processual Civil

40
40

TURNOS DE
FUNCIONAMENTO
Noturno
Noturno

40
40

Noturno
Noturno

Ano de Implantação
2015
2016
2016
2016

3.1.3 Educação a Distância
A modalidade de Educação a Distância está prevista na legislação brasileira.
Compreende o processo de facilitação e aceleração do ensino, uma vez que deve
proporcionar o mesmo grau de absorção pelos alunos, devendo contribuir para
que a formação do estudante seja otimizada pelo uso de novas tecnologias,
como a Internet. Por ter o acompanhamento de especialistas, assegura‐se o
mesmo nível de aprendizado do ensino presencial.
Às instituições de ensino cabe a responsabilidade de utilizarem‐se desta
ferramenta atual, mantendo a mesma qualidade apresentada no ensino
presencial. Esses novos paradigmas merecem muita atenção em sua
aplicabilidade, pois podem permitir avanços descabidos e ainda não ajustados
ao processo de ensino‐aprendizagem.
Envolvida, como todas as demais instituições de ensino, com a possibilidade de
implementação de cursos a distância, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
foi credenciada pelo Ministério da Educação como polo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, igualmente mantida pelo Instituto Presbiteriano
Mackenzie, tendo iniciado a oferta de cursos de ensino a distância.
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE
4.1 COMPOSIÇÃO (TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO, EXPERIÊNCIA
ACADÊMICA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NÃO ACADÊMICA)
Atualmente, o quadro de docentes da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
possui 69 professores ativos, sendo 20% portadores de diploma de Doutorado
(14), 70% de diploma de Mestrado (48) e 10% de diploma de Especialistas (07),
conforme descrito abaixo:
Quadro 09: Percentual de Docentes por Formação

DESCRIÇÃO
Doutorado
Mestre
Especialista

PERCENTUAL
20%
70%
10%

Obs: Dados de Dezembro de 2016. Fonte: RH

4.2 PLANO DE CARREIRA
4.2.1 Plano de Carreira Docente
A carreira de Magistério Superior na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio está
regulada com base no seu Regimento Geral e na CLT, assim como as demais
normas regimentais pertinentes, notadamente no Plano de Carreira Docente
homologado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado
do Rio de Janeiro, nos termos do Processo nº 46215.012216/2013‐26, publicado
no D.O. de 10/02/2014.
A Carreira Docente é estruturada em sistema de cargos, com categorias e níveis,
que possibilitam as progressões vertical e horizontal do professor. As categorias
se organizam em auxiliar; assistente mestre, assistente doutor e adjunto,
conforme Plano protocolado perante o órgão competente.
A progressão funcional vertical ou horizontal se dará mediante a observância de
titulação acadêmica, tempo e mérito, além da existência de vaga e de
disponibilidade financeira da entidade Mantenedora, conforme o Plano de
Carreiras em vigor.
O Professor da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos
seguintes regimes de trabalho: a) dedicação “integral”, com obrigação de
prestar quarenta horas semanais de trabalho; b) dedicação “parcial” de trinta,
vinte ou doze horas semanais de trabalho; ou, c) “horista”.
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No regime de dedicação integral e parcial admitir‐se‐á: participação em órgãos
de deliberação coletiva relacionada com as funções de Magistério; participação
nos órgãos de gestão acadêmica, participação em comissões julgadoras ou
verificadoras, relacionadas com o ensino ou a pesquisa; percepção de direitos
autorais ou correlatos; colaboração esporádica, remunerada ou não, em
assuntos de sua especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de
acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico.
4.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
A seleção e contratação de docente na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
levam em consideração a demanda nas matérias/áreas de conhecimento, o
número de vagas, a classe, o regime de trabalho, os requisitos específicos e a
titulação exigida para o cargo especificado. A admissão de professor é feita
mediante seleção procedida pela Coordenação do Curso a que pertença a
disciplina e homologada pelo Diretor Geral da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.
O processo seletivo para admissão de professores obedecerá aos princípios
expressos no Regimento Geral e na legislação em vigor, sendo certo que, além
da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos,
científicos, didáticos e profissionais, assim como experiência docente e/ou
profissional, relacionados com a disciplina a ser por ele lecionada.
Constituem requisito básico para contratação, os diplomas de graduação e pós‐
graduação, correspondentes às áreas de conhecimento em que atuará.
São atribuições do professor contratado sob os regimes integral e parcial, além
daqueles previstos no Regimento Geral, nos regulamentos aplicáveis e na
legislação em vigor:
 Participar da elaboração do Projeto Pedagógico Institucional Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio e do Projeto Pedagógico do curso a que
esteja ligado;
 Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo‐
o à aprovação do Colegiado de Curso, por intermédio da coordenação
respectiva;
 Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo
integralmente o programa e a carga horária;
 Registrar a matéria lecionada e a frequência dos alunos;
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 Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e
julgar os resultados apresentados pelos alunos com equilíbrio, bom
senso e equidade;
 Fornecer, ao setor competente, as notas correspondentes aos
trabalhos, provas e exames, bem como a frequência dos alunos, dentro
dos prazos fixados pela Direção Geral e Coordenação respectiva;
 Observar o regime disciplinar da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio;
 Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que
pertencer e de comissões para as quais for designado;
 Comparecer às reuniões e solenidades programadas pela Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio e seus órgãos colegiados;
 Responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo
uso do material e pela sua conservação;
 Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades
extracurriculares relacionadas com a disciplina;
 Planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações;
 Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de
discriminação ou preconceito ou que contrariem o Regimento Geral da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e as leis;
 Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre
que necessário, por convocação da coordenadoria do curso ou da
Direção Geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
 Elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos,
aplicar as provas e fiscalizar a sua realização;
 Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no
Regimento Geral da Faculdade.
Por se tratarem de cursos presenciais, os docentes terão a responsabilidade da
frequência obrigatória à Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, para ministrar
suas aulas e realizar as atividades acadêmicas conexas.
As atribuições dos professores contratados nos diversos regimes de trabalho
estão estabelecidas nas normas e Regimento Geral da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.
4.4 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO (DEFINITIVA E EVENTUAL) DOS
PROFESSORES DO QUADRO
A substituição eventual, decorrente do afastamento do docente para
tratamento de saúde, licença não remunerada nos termos do Regimento Geral,
ou para cursar doutorado sanduíche, é realizada mediante transferência de suas
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aulas para outros docentes do quadro, ou para docente contratado no regime
de hora‐aula, excepcionalmente, para ministrar aulas na situação circunstancial
enquanto durar a substituição, respeitada a legislação trabalhista.
A substituição definitiva de docente na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
leva em consideração a demanda de professores para as disciplinas/áreas de
conhecimento estabelecidas no Projeto Pedagógico de Curso, a oferta de
turmas, a avaliação docente semestral com base nas qualificações e
competências constantes no item 4.3 e, respeitada a legislação trabalhista, se
dá ao final de cada semestre, com exceção da dispensa por processo disciplinar
regrada no Regimento Geral.
4.5 CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE, COM
TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO, DETALHANDO PERFIL DO QUADRO
EXISTENTE E PRETENDIDO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio ampliará seu quadro docente
proporcionalmente ao cronograma de implantação de novos cursos conforme
apresentado neste PDI e incrementará a contratação de professores de acordo
com as necessidades originadas pela implantação de novos cursos e a ampliação
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Esta ampliação deverá guardar a proporção média de 30 alunos/professor,
respeitadas as especificidades de cada disciplina e/ou atividade de pesquisa e o
cronograma de implantação de novos cursos.
4.6
CORPO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
–
ESTRUTURAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E CRONOGRAMA DE EXPANSÃO
O corpo técnico‐administrativo, constituído por todos os servidores não
docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio
necessários ao normal funcionamento das atividades de gestão e das funções
de ensino, pesquisa e extensão.
A expansão e/ou diminuição do corpo técnico‐administrativo ao longo do
período do presente PDI respeitará as necessidades operacionais,
administrativas e acadêmicas dos cursos, programas e demais atividades de
ensino e extensão, acompanhando a evolução das mesmas. A Instituição zelará
pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho
condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de
aperfeiçoamento técnico‐profissional a seus empregados.
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Os servidores não‐docentes serão contratados sob o regime da legislação
trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto, sobre sua categoria funcional,
no Regimento Geral, no contrato social da Mantenedora e nas demais normas
expedidas pelos órgãos da administração superior da Instituição.
A projeção do quadro do pessoal não docente da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, para o período 2015‐2019, deverá respeitar a relação “professor
versus auxiliar”, como também, “auxiliar versus aluno” a fim de garantir a
qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica, às condições
orçamentárias com o objetivo da sustentabilidade da Instituição.
O pessoal não‐docente é atendido pelo Plano de Carreira e de Qualificação do
Corpo Técnico‐Administrativo e é beneficiado pelo Plano de Cargos e Salários
(PCS), que estabelece critérios de admissão e progressão na carreira do Quadro
do Pessoal Técnico Administrativo (QPTA) da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.
O Plano de Cargos e Salários da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem
como princípios:
 Acesso ao QPTA mediante seleção, a partir da qualificação requerida
para o cargo, função ou emprego;
 Valorização profissional mediante promoção de cargo em decorrência
de avaliação de desempenho individual;
 Equivalência de remuneração, considerando a função desempenhada,
sua qualificação, grau ou nível de complexidade e profissionalização; e
 Enquadramento e reclassificação decorrentes das avaliações periódicas
de desempenho individual.
Os aumentos individuais de salários podem ocorrer nas seguintes situações:
mérito por evolução horizontal, mérito por evolução vertical na carreira,
promoção e enquadramento.
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5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE RIO
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio é administrada por órgãos colegiados
e órgãos executivos, na forma de seu Regimento Geral, assim apresentados:
I – Administração Superior
a) Direção Geral
II – Gestão Acadêmica
a) Conselho Acadêmico;
b) Coordenação Acadêmica;
c) Coordenadoria de Cursos de Graduação;
d) Coordenadoria de Pós‐Graduação e Extensão;
e) Coordenadoria de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso;
f) Coordenadoria de Atividades Complementares e Estágio;
g) Assessoria Didático Pedagógica;
h) Colegiado de Curso;
i) Núcleo Docente Estruturante.
III – Órgãos específicos e suplementares
a) Comissão Própria de Avaliação;
b) Secretaria Acadêmica;
c) Biblioteca;
d) Ouvidoria;
e) Procuradoria Institucional.
IV – Gestão Operacional
a) Coordenação Administrativo‐Financeira;
b) Núcleo de Gestão de Pessoas;
c) Nucleo de Suporte Operacional;
d) Núcleo de Tecnologia da Informação;
e) Núcleo de Assessoria Jurídica;
f) Núcleo de Controle Financeiro e Bolsas;
g) Núcleo de Atendimento ao Aluno;
h) Núcleo de Novos Alunos;
i) Núcleo de Comunicação e Marketing;
j) Núcleo de Contabilidade.
V – Órgão de Apoio a Direção Geral
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a) Capelania.
5.2 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
5.2.1 Direção Geral
A Direção Geral exercida pelo Diretor Geral, é o órgão superior executivo de
planejamento e gestão de todas as atividades operacionais e acadêmicas da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. A mesma é subordinada
administrativamente à presidência da Diretoria Executiva da Entidade
Mantenedora, nos termos do Estatuto do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
O Diretor Geral é escolhido e nomeado pela Entidade Mantenedora por prazo
indeterminado dentre personalidades de idoneidade profissional, de
integridade de costumes, de efetiva vocação, portador do título mínimo de
Mestre, empossado pelo Presidente da Diretoria Executiva da Entidade
Mantenedora, podendo ser destituído a qualquer tempo.
O Diretor Geral é substituído, em suas ausências eventuais, faltas e
impedimentos, pelo Coordenador por ele designado e, em caso de vacância, por
designação do Conselho Deliberativo da Entidade Mantenedora, até novo
provimento.
A Direção Geral poderá ter outros órgãos de apoio que venham a ser criados,
mediante Ato Normativo próprio, com a devida aprovação da Entidade
Mantenedora sempre que importar em aumento e despesa.
5.3 GESTÃO ACADÊMICA
5.3.1 Conselho Acadêmico
O Conselho Acadêmico é o órgão de natureza deliberativa e consultiva das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.
O Conselho Acadêmico é integrado pelos seguintes membros: Diretor Geral,
presidente; Coordenador Acadêmico; Coordenadores de Cursos de Graduação;
Coordenador de Pós‐Graduação e Extensão; Coordenador de Pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso; Coordenador de Atividades Complementares
e Estágio; 01 (um) Docente eleito pelos seus pares; 01 (um) representante do
corpo discente de graduação, eleito pelos seus pares; 01 (um) representante da
Entidade Mantenedora; 01 (um) representante da Comunidade, indicado pela
Entidade Mantenedora e o Capelão Institucional.
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São membros natos do Conselho Acadêmico: Diretor Geral, Coordenador
Acadêmico, Coordenadores de Cursos de Graduação, Coordenador de Pós‐
Graduação e Extensão, Coordenador de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de
Curso, Coordenador de Atividades Complementares e Estágio; e são
substituídos automaticamente quando da substituição de seus cargos de
origem.
O Docente e o representante do corpo discente de graduação, eleito pelos seus
pares, o representante da Entidade Mantenedora e o representante da
Comunidade, indicado pela Entidade Mantenedora, terão suplentes a quem
cabe substituir o representante titular nas suas faltas ou impedimentos.
O Docente e o representante do corpo discente de graduação têm mandato de
1 (um) ano, podendo ser reconduzidos. O representante da Entidade
Mantenedora e representante da Comunidade têm mandato de 2 (dois) anos.
5.3.2 Coordenação Acadêmica
A Coordenação Acadêmica, exercida pelo Coordenador Acadêmico, é o órgão
executivo de planejamento e gestão de todas as atividades acadêmicas, ensino,
pesquisa e extensão da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
O Coordenador Acadêmico é escolhido e nomeado pelo Diretor Geral, ouvida a
Entidade Mantenedora, dentre personalidades de idoneidade profissional e de
efetiva vocação, portador do título mínimo de Mestre, podendo ser destituído
a qualquer tempo e indicará o seu substituto em suas faltas, férias ou
impedimentos, com anuência do Diretor Geral. A Coordenação Acadêmica,
visando ao cumprimento de suas atribuições, será integrada pelas
Coordenações dos cursos de Graduação, pela a Coordenação de Pós‐graduação
e Extensão, pela Coordenação de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso,
pela Coordenação de Atividades Complementares e Estágio, pela Assessoria
Didático‐pedagógica, pela Ouvidoria, pela Procuradoria Institucional, pela
Secretaria Acadêmica, pela Biblioteca, pelos Colegiados dos cursos e pelos
Núcleos Docente Estruturantes dos respectivos cursos.
5.3.3 Coordenadoria de Curso de Graduação
A Coordenadoria de Curso de Graduação é órgão responsável pela organização
didático‐científica, abrangendo e supervisionando as atividades dos professores
que ministram aulas no respectivo Curso. O Coordenador de Curso de
Graduação é nomeado pelo Diretor Geral, por prazo indeterminado, dentre
professores integrantes da carreira docente e portadores no mínimo, do título
de Mestre.
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5.3.4 Coordenadoria de Curso de Pós-Graduação e Extensão
A Coordenadoria de Pós‐Graduação e Extensão é o órgão responsável pela
organização didático‐científica dos Cursos de Pós‐Graduação e Extensão,
oferecidos pela Faculdade, abrangendo e supervisionando as atividades dos
professores. O Coordenador de Curso de Pós‐Graduação e Extensão é nomeado
pelo Diretor Geral, sendo portador, no mínimo, do título de Mestre.
5.3.5 Coordenadoria de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso
A Coordenadoria de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso é o órgão
responsável pela organização didático‐científica das atividades de pesquisa e
trabalho de conclusão de cursos. O Coordenador de Pesquisa e Trabalho de
Conclusão de Curso é nomeado pelo Diretor Geral, sendo portador, no mínimo,
do título de Mestre.
5.3.6 Coordenadoria de Atividades Complementares e Estágio
A Coordenadoria de Atividades Complementares e Estágio é o órgão
responsável pela organização didático‐científica das atividades de estágio e as
atividades complementares dos cursos de graduação. O Coordenador de
Atividades Complementares e Estágio é nomeado pelo Diretor Geral, sendo
portador no mínimo, do título de Mestre.
5.3.7 Assessoria Didático-Pedagógica
A Assessoria Didático‐Pedagógico é o órgão responsável pelo apoio a
organização didático‐pedagógica da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
supervisionando as atividades dos professores que ministram aulas nos
respectivos Cursos. O Assessor Didático‐Pedagógico é nomeado pelo Diretor
Geral, e deve preferencialmente possuir especialização em pedagogia, e ser
portador no mínimo, do título de Mestre.
5.3.8 Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso de Graduação é integrado pelo Coordenador do Curso,
que o preside; 05 (cinco) representantes do corpo docente de áreas
representativas do curso, nomeados pelo Diretor Geral, sendo 03 (três)
escolhidos pelo Coordenador Acadêmico e 02 (dois) eleitos pelos seus pares,
com mandato de 01 (um) ano, podendo haver recondução; 01 (um)
representante do corpo discente do curso, indicado pelo órgão de
representação acadêmica, com mandato de 1 (um) ano, com direito a
recondução.
O Colegiado de Curso se reunirá sempre que necessário, por convocação do
Coordenador de Curso.
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5.3.9 Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante de Curso de Graduação é órgão de
acompanhamento didático‐pedagógica de concepção, consolidação e
atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação oferecido pela
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
A composição quantitativa do Núcleo Docente Estruturante se fará dentro do
previsto pela legislação educacional, para o ensino superior. Os membros do
NDE serão designados pelo Diretor Geral, ouvido o Coordenador Acadêmico,
dentre as indicações feitas pelo Coordenador de Curso.
5.4 ÓRGÃOS ESPECÍFICOS E SUPLEMENTARES
5.4.1 Comissão Própria de Avaliação
A Comissão Própria de Avaliação, como já delineado, é responsável pela
coordenação de todo o sistema de Avaliação Institucional da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, de seus cursos de graduação e de pós‐graduação,
bem como das atividades de pesquisa e de extensão.
As atividades de avaliação realizadas devem contemplar a análise global e
integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, prestação de
serviços, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais
da instituição de educação superior.
A Comissão Própria de Avaliação atua de forma autônoma em relação à Direção,
ao Conselho Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes da instituição, é
designada pelo Diretor Geral e terá a seguinte composição: dois representantes
do corpo docente; dois representantes do corpo discente, regularmente
matriculados; dois representantes do corpo técnico‐administrativo e dois
representantes da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a
Faculdade.
Os representantes do corpo discente, serão escolhidos pelo órgão de
representação estudantil e deverão apresentar disponibilidade de horário para
o comparecimento às reuniões ordinárias da CPA. O comparecimento às
reuniões ordinárias e extraordinárias da CPA por parte dos representantes do
corpo docente e corpo técnico‐administrativo, tem precedência sobre qualquer
outra atividade interna na instituição.
5.4.2 Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio da vida acadêmica, ao qual compete
centralizar todo o movimento de registro acadêmico e administrativo da
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Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, dirigido por um profissional designado
pelo Diretor Geral e manterá sob sua guarda todos os registros de escrituração
acadêmica, arquivos, prontuários dos alunos, assentamentos em livros fixados
por este regimento e pela legislação vigente. Os documentos expedidos pela
Secretaria Acadêmica serão assinados por seu responsável.
A Secretaria Acadêmica prestará os seguintes serviços aos graduandos e pós‐
graduandos: fornecimento de atestados e declarações; expedição do histórico
escolar; recebimento de pedido de aproveitamento de estudos; reabertura de
matrícula; trancamento de matrícula; cancelamento de matrícula; transferência
interna e externa; ajuste de matrícula; atualização de dados pessoais dos
acadêmicos; revisão de notas; justificativa de faltas; solicitações diversas e
expedição de diplomas.
5.4.3 Biblioteca
A Biblioteca, órgão subordinado à Coordenação Acadêmica, tem como principal
objetivo promover a disseminação da informação para a comunidade
acadêmica ‐ alunos, professores e funcionários ‐, atuando na transformação de
cidadãos em profissionais qualificados, bem como atender à comunidade local
constituída pelos estudantes, pesquisadores e demais interessados, a fim de
exercer o seu papel social de democratizar o conhecimento.
O acervo será sempre formado por fontes de informação, tecnicamente
organizadas, para leitura e pesquisa, possibilitando a transformação da
informação em conhecimento, sendo composto por: Livros, periódicos e bases
de dados online e material multimídia.
Os documentos que compõem o acervo priorizarão as áreas de conhecimento
dos cursos propostos pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
notadamente as bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins.
5.4.4 Ouvidoria
A Ouvidoria, como já descrito, é o canal de comunicação responsável por
mediar, receber, encaminhar e acompanhar as manifestações ‐ elogios, dúvidas,
consultas, críticas, reclamações e denúncias ‐ da comunidade interna e externa.
O responsável pela Ouvidoria é nomeado pelo Diretor Geral.
5.4.5 Procuradoria Institucional
A Procuradoria Educacional Institucional, é o órgão de representação da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio junto ao Ministério da Educação e será
exercida pelo Diretor Geral ou quem for por ele designado.
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5.5 GESTÃO-OPERACIONAL
Integram a Gestão Operacional da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio os
seguintes órgãos: Coordenação Administrativo‐Financeira; Núcleo de Gestão de
Pessoas; Núcleo de Suporte Operacional; Núcleo de Tecnologia da Informação;
Núcleo de Assessoria Jurídica; Núcleo de Controle Financeiro e Bolsas; Núcleo
de Atendimento ao Aluno; Núcleo de Novos Alunos; Núcleo de Comunicação e
Marketing; Contabilidade.
5.5.1 Coordenação Administrativo-Financeira
A Coordenação Administrativo‐Financeira, exercida pelo Coordenador
Administrativo‐Financeiro, é o órgão executivo de planejamento e gestão de
todas as atividades administrativas, financeiras e operacionais da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.
O Coordenador Administrativo‐Financeiro é escolhido e nomeado pelo Diretor
Geral, ouvida a Entidade Mantenedora, dentre personalidades de idoneidade
profissional e de efetiva vocação e indicará o seu substituto em suas faltas, férias
ou impedimentos, com anuência do Diretor Geral.
A Coordenação Administrativo‐Financeira, visando cumprir suas atribuições,
terá sob sua subordinação o Núcleo de Gestão de Pessoas, Núcleo de Controle
Financeiro e Bolsas, Núcleo de Atendimento ao Aluno, Núcleo de Tecnologia da
Informação, Núcleo de Suporte Operacional, Núcleo de Novos Alunos, Núcleo
de Comunicação e Marketing, Núcleo de Contabilidade e Núcleo de Assessoria
Jurídica.
A Entidade Mantenedora fornecerá todos os recursos tecnológicos e sistemas
de Tecnologia de Informação para a execução das atividades da Coordenação
Administrativo‐Financeira, bem como o suporte jurídico, administrativo,
organizacional, contábil e logístico. A Coordenação Administrativo‐Financeira
poderá ter outros órgãos de apoio que venham a ser criados, mediante Ato
Normativo da Direção Geral, com prévia aprovação da Entidade Mantenedora,
sempre que implicar em aumento de despesa.
5.5.2 Núcleo de Gestão de Pessoas
O Núcleo de Gestão de Pessoas é órgão de apoio administrativo, responsável
pelas áreas de controle de frequência, folha de pagamento, cadastro de
colaboradores inseridos no sistema da Entidade Mantenedora, exames
admissionais, periódicos e demissionais, guarda dos prontuários dos
funcionários e outros serviços de capacitação e recursos humanos
determinados pela Entidade Mantenedora.
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5.5.3 Núcleo de Suporte Operacional
O Núcleo de Suporte Operacional é órgão de apoio administrativo, responsável
pelas áreas de manutenção, limpeza, segurança, facilidades, transportes e
outros relacionados.
5.5.4 Núcleo de Tecnologia da Informação
O Núcleo de Tecnologia da Informação responde pela gestão tecnológica da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, com as atribuições de assegurar a
infraestrutura dos recursos tecnológicos da informação, por meio de suporte de
equipamentos, serviços, soluções educacionais, Moodle e controle acadêmico.
5.5.5 Núcleo de Assessoria Jurídica
O Núcleo de Assessoria Jurídica da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio é
órgão de apoio jurídico no intuito de identificar soluções que ofereçam
segurança jurídica para as ações de ensino, pesquisa e extensão.
5.5.6 Núcleo de Controle Financeiro e Bolsas
O Núcleo de Coordenação de Controle Financeiro e Bolsas é órgão de apoio
administrativo, responsável pelo controle de processos e controles financeiros,
bem como de bolsas da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
5.5.7 Núcleo de Atendimento ao Aluno
O Núcleo de Atendimento ao aluno é responsável pela orientação dos discentes
e futuros candidatos sobre questões financeiras e acadêmicas.
Entre suas competências destacam‐se: entrega de documentos acadêmicos e
financeiros solicitados via site da Faculdade; informações sobre documentação
acadêmica e financeira como Diplomas, Certificados de Conclusão de Curso,
declarações acadêmicas e financeiras; núcleo central de respostas e
Informações sobre os requerimentos em geral solicitados pelos alunos via site
Mackenzie Rio; matrícula para alunos novos; renovação e reabertura de
matrícula; emissão de segunda via de boletos; informações sobre bolsas
oferecidas pela Instituição; renovação de descontos por convênios e bolsas;
negociação de débitos.
5.5.8 Núcleo de Novos Alunos
O Núcleo de Novos Alunos está voltado para o amparo e atendimento aos novos
alunos, prestando informações sobre os Cursos, corpo docente, instalações,
localização e tipos de acessos, atuando no atendimento de ligações telefônicas,
respostas aos e‐mails enviados, visitas guiadas pela faculdade e visitas
institucionais a colégios no Município do Rio de Janeiro.
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5.5.9 Núcleo de Comunicação e Marketing
O Núcleo de Comunicação e Marketing executa atividades, traça estratégias e
ações visando fortalecer a imagem da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
diante de todos os seus públicos de interesse. Ele é o responsável por garantir
que a comunicação da Faculdade siga os padrões estabelecidos no PDI, que a
identidade visual seja bem aplicada, que a percepção do público em relação a
ela seja positiva, além de administrar os veículos de divulgação e comunicação
da mesma como site e mídias sociais.
5.5.10 Núcleo de Contabilidade
A Contabilidade é órgão de apoio administrativo, responsável pelas áreas de
contas a pagar, lançamentos de notas fiscais no sistema financeiro da Entidade
Mantenedora, controle do ativo mobilizado e outros serviços contábeis
determinados pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie.
5.6. ÓRGÃOS DE APOIO À DIREÇÃO GERAL
A Direção Geral, para consecução de suas competências, conta com o apoio de
coordenações e assessorias. A Direção Geral poderá ter órgãos de apoio que
venham a ser criados, mediante Ato Normativo próprio, com prévia aprovação
da Entidade Mantenedora sempre que implicar em aumento de despesa.
5.6.1 Capelania
A Capelania, exercida pelo Capelão, é órgão de apoio á Direção Geral com o
objetivo de prestação de assistência religiosa e espiritual, bem como a
realização de outros serviços relacionados ao cuidado pastoral, procurando dar
aos alunos e colaboradores da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
orientação religiosa e espiritual, dentro do respeito à liberdade religiosa de cada
pessoa.
O escopo de atuação da Capelania abrange docentes, discentes e funcionários
técnico‐administrativos que, respeitando a liberdade de consciência de cada
um, receberão assistência espiritual em conformidade com a natureza
confessional presbiteriana. Os programas da Capelania, devem ser elaborados
dentro de uma visão integrada aos programas educacionais da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, para que possa contribuir para o bom
aproveitamento dos estudantes e o bom desempenho dos colaboradores.
O Capelão é escolhido e nomeado pela Entidade Mantenedora por prazo
indeterminado, podendo ser destituído em qualquer momento. A Capelania
está subordinada, funcionalmente, ao Chanceler da Entidade Mantenedora e,
administrativamente, ao Diretor Geral.
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5.7 COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL DA
FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO
5.7.1 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
5.7.1.1 Diretor Geral
Compete ao Diretor Geral: interpretar as premissas da visão de futuro para a
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e suas metas para curto e médio prazos,
visando desdobrar, disseminar e fazer cumprir junto ao seu corpo de
colaboradores as diretrizes do Planejamento Estratégico da Entidade
Mantenedora; promover estudos e eficiente planejamento econômico‐
financeiro para cada área da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio buscando
evidenciar a Entidade Mantenedora sustentabilidade para curto, médio e longo
prazos; representar a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio interna,
externamente e em juízo, inclusive junto ao MEC; convocar e presidir o Conselho
Acadêmico; promover integração e maior sinergia entre as diversas áreas de
negócios e de gestão, assegurando que a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
otimize seus resultados no cumprimento da missão, visão e valores da Entidade
Mantenedora e suas premissas estratégicas e confessionais; assegurar a
obtenção dos resultados definidos pelo Planejamento Estratégico e Conselho
Deliberativo da Entidade Mantenedora em conformidade com a identidade
institucional, avaliando e reportando resultados dos indicadores de
desempenho; promover a elaboração e/ou revisão de Políticas e boas práticas
de governança corporativa; assegurar a incorporação dos princípios
Confessionais objetivando cumprir e fazer cumprir estratégias e salvaguardar a
integridade da Entidade Mantenedora perante a sociedade; responder pelo
resultado da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; atender as demandas das
Comissões e Comitês designados pelo Conselho Deliberativo da Entidade
Mantenedora; nomear, atendidas as disposições regimentais, o Coordenador
Acadêmico, o Coordenador Administrativo Financeiro, os Coordenadores de
Curso de Graduação, o Coordenador de Pós‐graduação e Extensão, o
Coordenador de Pesquisa e TCC, o Coordenador de Atividades Complementares
e Estágio e outros dirigentes de órgãos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio, como os Colegiados de Cursos e os Núcleos Docentes Estruturantes, bem
como as demais personalidades acadêmico‐administrativas; nomear e
empossar os membros do Conselho Acadêmico e seus integrantes por força de
indicação ou de representação; coordenar, avaliar e superintender todas as
atividades operacionais e acadêmicas da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio, zelando pela observância das disposições legais, estatutárias e regimentais
pertinentes ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão acadêmico‐
administrativa; apreciar a proposta de orçamento geral da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, encaminhando‐a nos termos regimentais à
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Entidade Mantenedora para aprovação final; propor alterações ao orçamento
geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, durante a execução do mesmo,
encaminhando‐as à Entidade Mantenedora para aprovação final; zelar pela
execução geral do orçamento aprovado para a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, observando as regras e normas definidas pela mantenedora
quanto à execução das receitas e despesas; formular a política administrativo‐
financeira da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; acompanhar a execução
do controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio; intervir, pessoalmente ou por delegação, em qualquer atividade
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, diante da ocorrência de
irregularidades; apresentar, anualmente, o relatório de sua gestão pertinente
ao ano findo à Entidade Mantenedora; levar ao conhecimento da Entidade
Mantenedora fatos e ocorrências que escapem à rotina da vida da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio relativos aos corpos docente, discente e técnico‐
administrativo; baixar normas e proferir decisões de sua competência; avocar a
decisão de questões pertinentes à interpretação de norma do Regimento Geral,
dos Regulamentos e ad referendum da Entidade Mantenedora; adotar
providências relevantes e urgentes; designar os membros de Comissão
Disciplinar da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; celebrar ou autorizar
convênios e contratos com outras instituições de caráter técnico‐científico e
cultural, nacionais ou estrangeiras, mediante prévia aprovação da Entidade
Mantenedora quando impliquem em aumento de despesa; fomentar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão; dar posse às autoridades acadêmicas
e aos funcionários da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio que lhe sejam
diretamente subordinados, atendidas as normas estatutárias e regimentais;
comparecer, se entender oportuno, às reuniões de todos os órgãos colegiados
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, permanentes ou temporários,
cabendo‐lhe sempre a presidência das sessões em solenidades a que estiver
presente; cumprir e fazer cumprir este Regimento Geral, os Regulamentos, as
deliberações da Entidade Mantenedora, assim como os princípios norteadores
da atuação da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; assinar os títulos
honoríficos, os diplomas e certificados conferidos pela Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio; submeter a Entidade Mantenedora as representações e os
recursos que versarem sobre atos emanados da Direção Geral; desempenhar
outras atribuições inerentes à função de Diretor Geral; desempenhar outras
atribuições designadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade Mantenedora;
promover sinergia com a Chancelaria com o objetivo de preservar os interesses
da Igreja Presbiteriana do Brasil junto à Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
cuidar de questões administrativas relacionadas à Chancelaria, incluindo os
regramentos dos serviços da Capelania.
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5.7.2 GESTÃO ACADÊMICA
5.7.2.1 Conselho Acadêmico
Compete ao Conselho Acadêmico: deliberar em matéria de ensino, pesquisa e
extensão; analisar e decidir sobre processos disciplinares, em grau de recurso;
opinar sobre processos seletivos de ingresso, currículos e programas de
especialização, bem como sobre o calendário acadêmico, horários das
disciplinas, matrícula, transferência de alunos, trancamento de matrícula,
verificação de rendimento escolar, aproveitamento de estudos, e outros
assuntos pertinentes à sua esfera de competência, observada a legislação
educacional vigente; opinar sobre a criação, instalação, funcionamento,
extinção, fusão ou desdobramento de cursos de graduação e cursos de pós‐
graduação; aprovar os Projetos Pedagógicos de Curso de acordo com diretrizes
curriculares, legais e institucionais e encaminhar para aprovação final do
Conselho Deliberativo da Entidade Mantenedora; opinar sobre normas gerais
para a seleção, admissão, promoção e habilitação aplicáveis ao corpo discente;
opinar sobre planos de capacitação docente; emitir parecer sobre projetos de
pesquisa constantes dos programas elaborados pelos cursos ou por professores;
emitir parecer sobre os planos ou sobre as alterações de serviços de extensão;
apreciar medidas que visem ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento da
Instituição, ao caráter interdisciplinar dos programas de ensino e à elevação dos
padrões de qualidade dos cursos e serviços prestados; deliberar sobre matéria
de sua competência, não prevista na Legislação Educacional e no Regimento
Geral; propor alterações no Regimento Geral, por votação mínima de dois terços
da totalidade de seus membros, para aprovação da Entidade Mantenedora;
aprovar os códigos e regulamentos internos da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio; propor à Entidade Mantenedora a criação, instalação,
funcionamento, extinção, fusão ou desdobramento de cursos de graduação e
cursos de pós‐graduação; fixar o número de vagas iniciais para os cursos novos
de graduação e de pós‐graduação e alteração para os existentes; apreciar o
plano anual de atividades acadêmicas da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
encaminhado pelo Coordenador Acadêmico, visando a sua apresentação à
Entidade Mantenedora; propor alterações na política de carreira docente e a
respectiva normatização, atendidos os princípios e regras do Regimento Geral e
da Entidade Mantenedora; decidir sobre os recursos interpostos das decisões
dos demais órgãos colegiados em matéria didático‐científica e disciplinar;
conceder títulos honoríficos, mediante decisão de pelo menos 2/3 ‐ dois terços
‐ de seus membros; propor a concessão de prêmios pecuniários ou honoríficos,
com a aprovação prévia da Entidade Mantenedora, como recompensa por
atividade à Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; decidir sobre matéria
acadêmica não prevista no Regimento Geral e nos diversos Regulamentos,
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ouvida a Entidade Mantenedora; aprovar os Projetos Pedagógicos de Curso de
acordo com diretrizes curriculares, legais e institucionais; aprovar normas gerais
para a seleção, admissão, promoção e habilitação aplicáveis ao corpo discente;
aprovar normas gerais de organização didática e regime escolar; aprovar planos
e diretrizes de capacitação docente; zelar pela inclusão social, acessibilidade,
direitos humanos e liberdade religiosa, garantindo o atendimento ao estudante
com deficiências, limitações, mobilidade reduzida, superdotação e com
Transtorno do Espectro Autista, por meio do desenvolvimento de ações voltadas
para o acesso, para a permanência e para qualidade do ensino oferecido a tais
estudantes; exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento
Geral.
5.7.2.2 Coordenação Acadêmica
Compete ao Coordenador Acadêmico: coordenar e avaliar todas as atividades
acadêmicas da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, zelando pela
observância das disposições legais, estatutárias e regimentais atinentes ao
ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão acadêmica; cumprir e fazer cumprir
este Regimento Geral, os Regulamentos da Faculdade, as deliberações do
Conselho Acadêmico, assim como os princípios norteadores da atuação da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; propor ao Diretor Geral, a contratação
e dispensa dos servidores que integram os corpos acadêmico e técnico‐
administrativo da Coordenação Acadêmica; propor ao Diretor Geral os nomes
dos Coordenadores de Curso e demais Coordenadores Acadêmicos; submeter
ao Conselho Acadêmico as representações e os recursos que versarem sobre
atos emanados da Coordenação Acadêmica; revisar e aperfeiçoar os
documentos referenciais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, tais como
os Projetos Pedagógicos de Cursos, Plano de Desenvolvimento Institucional e
Projeto Pedagógico Institucional; acompanhar e avaliar o desenvolvimento e
propor alterações do Plano de Desenvolvimento Institucional; gerir, fomentar e
avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; propor ao Conselho
Acadêmico o calendário acadêmico para a Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio e suas alterações, quando entender oportuno; supervisionar a Biblioteca,
assegurando a sua eficácia funcional e o desenvolvimento dos padrões contidos
no Regimento Geral; receber periodicamente informações da Ouvidoria sobre
as demandas existentes, encaminhando‐as, no que couber, à Direção Geral;
desempenhar outras atribuições da Coordenação Acadêmica que escapem à
rotina da vida da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, relativas aos corpos
docente, discente e técnico‐administrativo; resolver casos omissos na área
especifica do ensino, pesquisa e extensão.
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5.7.2.3 Coordenadoria de Cursos de Graduação
Compete ao Coordenador de Curso de Graduação: supervisionar e orientar os
trabalhos da Coordenação, buscando a excelência do seu Curso; organizar o
trabalho docente e discente; promover o desenvolvimento do Projeto
Pedagógico de Curso de graduação no âmbito de sua área de atuação; atribuir
encargos de ensino aos docentes segundo suas capacidades e especializações;
organizar, supervisionar e responder pela aplicação e avaliação de exercícios
domiciliares ao discente em regime especial de frequência, previsto em lei;
sugerir providências para o constante aperfeiçoamento dos docentes;
supervisionar e orientar a elaboração dos planos de ensino das disciplinas nas
respectivas áreas de atividade, atendidas as Diretrizes Curriculares; convocar e
dirigir as reuniões do Colegiado de Curso, do Núcleo Docente Estruturante e dos
docentes; zelar pelo cumprimento da regulamentação pertinente aos regimes
de trabalho do Corpo Docente; elaborar pareceres quando solicitado pelos
órgãos superiores; supervisionar as atividades de monitoria; encaminhar à
Coordenação Acadêmica, em datas previamente estabelecidas, a programação
da oferta de disciplinas e demais componentes curriculares para o próximo
período letivo; analisar e decidir sobre solicitações dos discentes, no âmbito‐
administrativo‐pedagógico; revisar e aperfeiçoar os documentos referenciais
relativos ao seu curso de graduação, tais como o Projeto Pedagógico de Curso e
regulamentos específicos; promover a supervisão contínua de todas as
atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão; promover a adequação
do Projeto Pedagógico do Curso de graduação às respectivas “Diretrizes
Curriculares Nacionais” e outras determinações dos órgãos reguladores;
formular e coordenar as atividades de prática profissional do curso de
graduação; atender os discentes, em horários agendados, sobre questões
acadêmicas; acompanhar os relatórios da CPA e do INEP referente aos
resultados; desempenhar outras atribuições inerentes à função de Coordenador
de Curso.
5.7.2.4 Coordenadoria de Pós-Graduação e Extensão
Compete ao Coordenador de Pós‐Graduação e Extensão: garantir a unidade
didático‐científica e administrativa dos Programas de Pós‐Graduação e
Extensão; propor os critérios de seleção de candidatos aos Cursos oferecidos;
elaborar, submetendo ao Coordenador Acadêmico, para divulgação, o catálogo
e demais publicações relativas aos Programas de Pós‐Graduação e Extensão;
estimular e manter contatos e entendimentos com organizações nacionais e
estrangeiras interessadas em fomentar o desenvolvimento de Programas de
Pós‐Graduação e Extensão; estimular entendimentos com Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa, visando ao intercâmbio cultural, técnico, científico e
docente; acompanhar o processo contínuo de avaliação relativo à Pós‐
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Graduação; propor projetos visando a realização de Cursos e atividades de Pós‐
Graduação Lato Sensu; acompanhar o estágio docente; articular junto aos
cursos de graduação a participação dos alunos de graduação em atividades de
extensão; apresentar, anualmente, relatórios das atividades ao Coordenador
Acadêmico.
5.7.2.5 Coordenadoria de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso
Compete ao Coordenador de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso:
coordenar e acompanhar programas institucionais para o desenvolvimento do
protagonismo estudantil na pesquisa, tais como o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica e outros programas da instituição; assessorar as
Coordenações de Cursos de Graduação e de Pós‐Graduação da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio na atribuição de encargos de pesquisa aos
respectivos docentes; fazer cumprir as determinações legais e regimentais
referentes aos trabalhos de conclusão de curso; indicar os Professores
Orientadores ou seus substitutos em caso de impedimento da continuidade da
orientação; elaborar e divulgar, no site da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio, no início do semestre letivo, o calendário semestral das atividades
relacionadas com o TCC; promover a avaliação final do TCC, por meio da
constituição de Bancas Examinadoras ou outras formas de avaliação;
supervisionar o encaminhamento das notas, frequências e demais registros das
disciplinas que integram a atividade de TCC para a Secretaria Acadêmica;
estabelecer normas e critérios para mudanças de orientadores e de temas do
TCC; resolver os casos omissos e executar, no âmbito de sua competência, as
medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste Regimento; zelar pela
produtividade científica dos docentes; promover o incremento e
aprimoramento das pesquisas desenvolvidas pela Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio; apresentar, anualmente, relatórios das atividades ao
Coordenador Acadêmico.
5.7.2.6 Coordenadoria de Atividades Complementares e Estágio
Ao Coordenador de Atividades Complementares e Estágio compete:
acompanhar os alunos em mobilidade acadêmica nacional ou internacional;
coordenar os Estágios obrigatórios e não obrigatórios, em conjunto com a
Coordenação do Curso de graduação respectivo; coordenar as atividades e
programas de monitoria, em conjunto com a Coordenação do Curso de
graduação respectivo; elaborar e fazer cumprir o calendário de eventos internos
de Atividades Complementares do Curso de Graduação, bem como incentivar a
participação em atividades externas; atribuir as horas das Atividades
Complementares de cada aluno, mediante análise das atividades respectivas e
da importância das mesmas dentro do currículo do curso; disponibilizar as
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informações referentes a cada uma das atividades no site oficial da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio e no espaço físico destinado a cada curso; controlar
e fornecer informações acerca das atividades complementares desenvolvidas
pelos discentes e a carga horária parcial ou total obtida; orientar os alunos sobre
o cumprimento obrigatório de atividades complementares para a conclusão do
curso e para o desenvolvimento das atividades credenciadas; exigir, receber e
analisar a documentação comprobatória pertinente a cada uma das atividades
desenvolvidas, deferindo ou indeferindo o crédito de horas relativo à atividade
complementar realizada, de forma fundamentada; apreciar pedidos de
reconsideração formulados pelos discentes pela não validação de atividades
complementares; remeter à Secretaria Acadêmica, por meio do sistema de
controle acadêmico, informações referentes à modalidade de Atividade
Complementar e respectiva carga horária computada, para registro no histórico
escolar de cada aluno; coordenar e acompanhar programas institucionais para
o desenvolvimento do protagonismo estudantil; resolver os casos omissos e
executar, no âmbito de sua competência, as medidas necessárias ao efetivo
cumprimento deste Regimento; apresentar, anualmente, relatórios das
atividades ao Coordenador Acadêmico.
5.7.2.7 Assessoria Didático Pedagógica
Ao Assessor Didático‐Pedagógico compete: acompanhar e supervisionar os
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação; coordenar as atividades de
capacitação pedagógica; efetuar o acompanhamento pedagógico das atividades
de ensino a distância nos cursos presencias e não presenciais; realizar o
acompanhamento do desempenho docente; coordenar e acompanhar o
desenvolvimento de novas metodologias de ensino; coordenar as atividades
pedagógicas institucionais; apoiar a revisão e aperfeiçoamento dos documentos
referenciais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, tais como os Projetos
Pedagógicos de Cursos, Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto
Pedagógico Institucional; elaborar e implementar programa semestral de
capacitação docente, considerando novos argumentos didático‐pedagógicos e
propondo novas estratégias de ensino‐aprendizagem; desenvolver como
sistemática norteadora da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, a
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.
5.7.2.8 Colegiado de Curso
Compete ao Colegiado de Curso: deliberar sobre o projeto pedagógico do curso;
deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; emitir parecer
sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem
apresentados; pronunciar‐se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e
adaptação de estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos;
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analisar, sempre que houver necessidade, outras questões acadêmicas de
natureza não pedagógica apresentadas por docentes e discentes; emitir
pareceres a respeito de propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do
Curso; exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no
Regimento Geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
5.7.2.9 Núcleo Docente Estruturante
Compete ao Núcleo Docente Estruturante de cada Curso de Graduação:
promover reflexão e propor diretrizes e normas para o regime didático‐
pedagógico do Curso, respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos
superiores da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; construir e acompanhar
o desenvolvimento do PPC definindo concepção e fundamentos; zelar pelo
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação; zelar pela regularidade e qualidade de ensino ministrado pelo
Curso, através de acompanhamento junto à CPA; propor ações em busca dos
melhores resultados nos indicadores oficiais da educação superior de
graduação; acompanhar os resultados no ensino‐aprendizagem constantes do
PPC; emitir parecer sobre as formas de avaliação e acompanhamento do Curso,
após analisar documentos de avaliações discentes intermediárias e finais com
os respectivos gabaritos; estabelecer e atualizar o perfil profissional do egresso
do Curso, contribuindo para a sua consolidação; promover a
interdisciplinaridade, zelando pela sua integração curricular entre as diferentes
atividades de ensino constantes no currículo; promover a integração horizontal
e vertical do Curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo PPC; 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 políticas públicas relativas à área de conhecimento do Curso; promover
a reflexão e, periodicamente, a atualização do PPC; conduzir os trabalhos de
reestruturação curricular, para aprovação nos órgãos competentes, sempre que
necessário; revisar as ementas e os conteúdos programáticos; colaborar na
elaboração e recomendar a aquisição de obras indicadas como referências
bibliográficas e demais equipamentos pedagógicos necessários, conforme o
PPC; analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares e os
planos de aulas; propor a alteração fundamentada da carga horária da matriz
curricular, ou de seus componentes isoladamente; indicar cursos a serem
ofertados em nível de atividade complementar como forma de nivelar o aluno
ingressante ou reforçar o aprendizado; realizar outras atividades indicadas ou
recomendadas pelo Coordenador de Curso de graduação.
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5.7.3 ÓRGÃOS ESPECÍFICOS E SUPLEMENTARES
5.7.3.1 Comissão Própria de Avaliação
Cabe à Comissão Própria de Avaliação coordenar os processos internos de auto
avaliação e o cotejamento das ações planejadas no PDI com as observadas nos
processos avaliativos, bem como fornecer subsídios para o planejamento das
ações acadêmicas e administrativas, visando a manutenção da qualidade e
excelência do ensino. Igualmente à Comissão Própria de Avaliação da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio compete coordenar os processos internos de
avaliação, sistematização e prestação das informações solicitadas pelo INEP.
5.7.3.2 Secretaria Acadêmica
São funções da Secretaria Acadêmica: realizar matrículas; promover instrução
aos acadêmicos; cumprir o Calendário Acadêmico; orientar sobre o processo de
concessão de bolsa de estudos; esclarecer sobre o sistema de avaliação
concebido por este Regimento Geral; informar sobre as atividades curriculares
e extracurriculares desenvolvidas pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
promover o controle do protocolo, informando aos interessados sobre o efetivo
andamento e a decisão dos pleitos estabelecidos.
5.7.3.3 Biblioteca
A Biblioteca tem por funções: selecionar, adquirir e organizar suportes de
informação, livros, material multimídia, periódicos, enciclopédias e dicionários,
de forma ágil e prática possibilitando a pronta recuperação e disponibilização
dos mesmos; proporcionar o auxílio à pesquisa, por meio da recuperação e
disponibilização rápida e eficaz dos documentos solicitados; disponibilizar
empréstimos para a comunidade acadêmica, local e domiciliar, de livros e
material multimídia; disponibilizar empréstimo local de livros, enciclopédias e
dicionários à comunidade, ou seja, usuários externos; administrar a reserva de
documentos que se encontram emprestados, possibilitando, assim, a garantia
de que os mesmos não serão emprestados para outros usuários os quais não
tenham, previamente, feito cadastro no sistema de reservas da biblioteca;
organizar e divulgar a seção de periódicos, com inúmeros títulos de diversas
áreas do conhecimento – periódicos científicos, informativos e de
entretenimento; manter em condições adequadas, os espaços para estudos em
grupo e as cabines para estudos individuais.
5.7.3.4 Ouvidoria
A Ouvidoria tem por finalidade: receber, analisar e encaminhar sugestões,
reclamações, questionamentos, representações e elogios oriundos da
comunidade em geral; acompanhar as providências relativas aos fatos
comunicados, até a sua solução final; direcionar a solicitação de informações
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gerais aos canais competentes sobre os diversos setores e atividades da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; sugerir aos órgãos superiores medidas
que contribuam para a melhoria dos serviços prestados; elaborar estudos sobre
a qualidade dos serviços com o objetivo de torná‐los cada vez mais eficazes.
5.7.3.5 Procuradoria Institucional
Compete ao Procurador Institucional: interlocução com o Ministério da
Educação quanto à comunicação acadêmico‐institucional; Alimentação de
dados do Censo da Educação; acompanhamento do cadastro docente;
supervisão de dados para os processos avaliativos do Ministério da Educação.
5.7.4 GESTÃO-OPERACIONAL
5.7.4.1 Coordenação Administrativo-Financeira
Compete à Coordenação Administrativo‐Financeira: executar a política
administrativo‐financeira da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; coordenar
as ações de planejamento, execução e avaliação administrativo‐financeiras;
coordenar em seus aspectos diferenciados os recursos humanos; estabelecer e
executar o controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio; controlar o consumo de materiais e dos contratos
de serviços gerais; propor à Entidade Mantenedora, ouvido o Diretor Geral, a
contratação e dispensa dos servidores que integram o corpo técnico‐
administrativo; zelar pela preservação do patrimônio da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio; cumprir e fazer cumprir as disposições do
Regimento Geral.
5.7.5 ÓRGÃOS DE APOIO À DIREÇÃO GERAL
5.7.5.1 Capelania
Compete ao Capelão: analisar todos os assuntos espirituais, religiosos e éticos
produzindo pronunciamentos verbais ou escritos; cooperar para a propagação
do Evangelho, através da entrega de Bíblias, estudos bíblicos, devocionais,
recursos áudio visuais, recursos teatrais e musicais, gincanas, pregação e
reuniões de oração; contribuir com informações e sugestões em temas
religiosos e éticos através da participação em reuniões do Conselho Acadêmico,
como membro ex officio; contribuir para a elucidação de conflitos doutrinários
e teológicos em aulas, materiais didáticos e literatura através da emissão de
pareceres ao corpo técnico e docente; prover orientação e campanhas sobre
assuntos atuais e relevantes (prevenção ao uso de drogas, doações e outros);
atender às necessidades de funcionários, professores, alunos e familiares em
aconselhamento, oração e visitação aos setores de trabalho, residências e
instituições externas; elaborar e supervisionar projetos sociais através de
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parcerias com as Coordenações e Departamento de Responsabilidade Social;
manter presença nas atividades da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
dedicando tempo para atender as pessoas que procurarem o capelão; realizar
regularmente cultos e devocionais com o objetivo de atender docentes,
funcionários e alunos; buscar continuamente o fortalecimento de valores e
princípios que garantam a boa convivência mútua; zelar pelos valores
confessionais da Entidade Mantenedora na Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio; coordenar exercícios devocionais em todas as comemorações especiais do
calendário da Instituição, tais como: aula inaugural; aniversário da instituição;
semana pedagógica; culto de ação de graças; cerimônias de formatura e colação
de grau e outras datas especiais; estar presente e apoiar atividades
extracurriculares e extraclasses; manter trabalho de orientação pessoal em local
próprio para aconselhamento, quando requisitado; visitar alunos e
colaboradores adoentados e enlutados; executar outras tarefas de cunho
religioso a critério do Diretor Geral.
5.7.6 ORGANOGRAMA
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6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE
O corpo discente da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio é o centro de
atenção do processo ensino‐aprendizagem sendo constituído de alunos
matriculados nos cursos de graduação, e nos cursos de pós‐graduação lato sensu
e outros.
Os discentes têm plena liberdade de se organizarem em associações como
Diretórios ou Centros Acadêmicos, com personalidade jurídica própria, regidos
por estatuto próprio, de acordo com a legislação vigente.
Em atendimento ao Princípio Constitucional da Igualdade, às normas que regem
a educação no Brasil e as Políticas Públicas Afirmativas e estudantis, a Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio empreende continuamente esforços para garantir
o acesso, a permanência, a inclusão, a integração, o respeito, a ética e o sucesso
do corpo discente, independentemente de sua condição social, econômica,
cultural, étnica, racial ou de saúde, garantindo a todos a inviolabilidade ao
direito à Igualdade de oportunidades.
Como garantia de acesso e respeito aos Princípios democráticos de participação
igualitária, prevista constitucionalmente, a Instituição oferece o processo
seletivo, objetivando a classificação de candidatos à matrícula, regido por Edital
próprio, onde são contempladas todas as informações necessárias ao certame,
cuja publicação ocorre após autorização do órgão competente. As modalidades
de ingresso oferecidas pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio são:
processo Seletivo Universal; Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
transferência Externa; transferência Interna; portador de Diploma de Curso
Superior.
Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime acadêmico e
disciplinar, constam do Regimento Geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio, bem como nos Regulamentos próprios.
6.1 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO (BOLSAS) ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA DISCENTE
6.1.1 Programa de Apoio Pedagógico
Em harmonia com os princípios democráticos de participação coletiva,
estabelecidos constitucionalmente e garantidos pelas políticas públicas, a
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio proporciona à comunidade acadêmica a
inserção no mercado de trabalho e na vida profissional, por meio de um sólido
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processo de ensino aprendizagem que objetiva a formação integral do aluno e,
para tanto, põe em prática diversas ações que possibilitam a excelência do
ensino e, também, atividades práticas que o ajudam nesse processo, tais como:
 Auxílio nas demandas didático‐pedagógicas, com orientações de
professores em regime de plantão, objetivando aumentar a compreensão
do aluno nos conteúdos programáticos oferecidos, para que ele
desenvolva suas competências e habilidades, assim como suas atitudes,
evitando dessa forma o aumento dos índices de evasão;
 Oferecimento de seminários de orientações didático pedagógicas, e de
disciplinas obrigatórias, para a diminuição do tempo de permanência do
aluno na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
 Orientações quanto aos assuntos acadêmicos e vocacionais;
 Inserção profissional do aluno no mercado de trabalho e o
acompanhamento das suas atividades práticas, previstas nos currículos
dos cursos, estimulando sua expansão e oferta regular pela instituição;
 Garantia de uma formação contextualizada e próxima de seu futuro
ambiente profissional, com a realização de eventos que contam com a
participação de empresários dos diversos setores econômicos da região e
com agentes governamentais, de forma a estimular o convívio da
instituição com o meio econômico e social;
 Realização de programas de parceria de estágios e ensino continuado;
 Apoio aos alunos em relação à identificação de postos de trabalho e à sua
colocação profissional;
 Disciplina de Empreendedorismo. A Faculdade oferece a referida
disciplina aos alunos e a toda comunidade acadêmica, com o objetivo de
motivá‐los a construir projetos e desenvolver ideias de novos negócios,
bem como de torná‐los reais; além disso, promove seminários, palestras
e workshops e atua como facilitadora propondo disciplinas e outros
projetos de empreendedorismo e gestão. Assim, o enfoque da disciplina
é o de oferecer aos alunos instrumentos para identificação de
oportunidades de novos negócios, bem como apresentar os recursos e
etapas necessárias ao seu desenvolvimento para que, ao final do curso,
estejam aptos a transformar suas iniciativas em realidade;
 Relatório de Trancamento e Cancelamento de Matrícula. Os cursos da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, periodicamente, deverão
elaborar um relatório de trancamento e de cancelamento de matrículas,
onde são apontados os mais diversos motivos que ensejaram os alunos a
tomarem essa iniciativa. Os relatórios serão submetidos ao “Grupo de
Trabalho da Diretoria Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie –
Meta Especial de Redução e Evasão de Alunos”, com o objetivo de analisar
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cada um deles e apresentar, ao aluno, uma nova perspectiva, um novo
olhar para o problema apresentado, ajudando‐o a superá‐los, ressaltando
que os motivos meramente financeiros são encaminhados
imediatamente à Gerência Administrativa Financeira que, por meio de
diversos programas de apoio aos discentes como, por exemplo, Ampla
Política de Bolsas de Estudo, parciais e integrais; Programa Interno de
Crédito Universitário – PRAVALER; Programa de Financiamento Estudantil
do Governo Federal – FIES; vai procurar solucioná‐los, também com o
objetivo de manter o aluno em atividade acadêmica;
 Oferecimento de Oficinas Pedagógicas com professores qualificados;
orientações pessoais, onde os alunos poderão sanar as suas dúvidas e
dificuldades pontuais; plantões de dúvidas realizados por monitores e
professores em regime PPI e PPP em espaço próprio; inserção profissional
do aluno no mercado, estimulando as atividades práticas, que auxiliam na
compreensão dos conteúdos programáticos.
Essas e outras ações são proporcionadas para minimizar os problemas
apresentados, fazendo com que os alunos obtenham uma melhor facilidade na
compreensão dos conteúdos oferecidos.
6.1.1.1 Programa de Atenção e Orientação ao Discente
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, considerando a necessidade
constante de aprimoramento de seu processo didático‐pedagógico, visando a
manter e a aprofundar seu compromisso com a educação superior de
excelência, bem como com a constatação de que a formação dos discentes no
ensino superior da Faculdade demanda a oferta de serviços de orientação e
acompanhamento pedagógico, psicológico e/ou psicopedagógico, destinada a
estudantes cuja dificuldade de adaptação à vida acadêmica é percebida,
observada e acolhida, criou o Programa de Atenção e Orientação aos Discentes
Mister a necessidade da existência de serviços de orientação e
acompanhamento pedagógico, psicológico e/ou psicopedagógico durante a
formação dos discentes no ensino superior, em função do surgimento, nestes
estudantes, de demandas que devem ser percebidas, observadas e acolhidas
pelas Instituições de Ensino Superior, como a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.
A preocupação com o estudante das Instituições de Ensino Superior deve ser
ampliada para além dos aspectos cognitivos, ressaltando‐se a importância da
busca de soluções para questões de adaptação à vida acadêmica e universitária
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do estudante, tendo em vista a importância do componente emocional na vida
humana, o que não pode ser desprezado pela universidade.
As versões atuais dos instrumentos de avaliação institucional e de avaliação de
curso do MEC/INEP incluem, explicitamente, indicadores que resultarão
pontuação vinculada ao funcionamento de programas de atendimento ao
estudante, a exemplo do indicador 3.9 do Eixo 3, da Avaliação Institucional
Externa, que rege a nota máxima "quando os programas de apoio aos
estudantes (apoio psicopedagógico, programas de acolhimento ao ingressante,
programas de acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou monitoria),
inclusive aos estrangeiros, quando for o caso, estão previstos/implantados de
maneira excelente."
No caso do Instrumento de Avaliação de Curso, a Dimensão 1 que trata da
organização didático‐pedagógica", prevê em seu indicador 1.11, que o apoio ao
discente, resultará em nota máxima quando contemplar, de maneira excelente,
os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de atividades de
nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades
complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios.
Além disso, cabe ressaltar que, que o Instrumento de Avaliação Institucional
Externa faz, ainda, menção à "Proteção dos direitos da pessoa com transtorno
do espectro autista, conforme disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de
2012" e às questões de acessibilidade pedagógica e atitudinal que envolvem a
instituição de ensino superior, incluídos o currículo e as relações na sala de aula,
e em todos os espaços de ensino‐aprendizagem.
Assim, a criação de um programa de acompanhamento no processo de
formação dos discentes da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, bem como
da formação continuada do seu Corpo Docente para desenvolverem as
competências necessárias para lidar com a diversidade e com a acessibilidade,
surge da constatação do momento delicado do desenvolvimento do estudante
e, paralelamente vem para cumprir o caráter confessional da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio, que modela a qualidade das relações humanas de
maneira geral, lançando um olhar diferenciado ao discente, de tal maneira que
o impulsione em direção à sua autonomia intelectual, crítica, cidadã ‐ o que
encontra eco na missão institucional, qual seja: educar o ser humano, criado à
imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã
reformada ‐; surge também para ir ao encontro de demanda real apresentada
por professores e coordenadores de Curso de Graduação, que se deparam com
uma diversidade de dificuldades apresentadas por estudantes dos cursos nos
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quais estão matriculados; e para cumprir exigência do Ministério da Educação,
atento à necessidade de que as Instituições de Ensino Superior ofereçam
serviços aos seus discentes, que busquem garantir sua formação integral.
Os ingressantes merecem atenção quanto ao processo inicial da formação
acadêmica, a fim de facilitar sua inserção, destacando‐se aqueles que chegam
de outras cidades ou estados da Federação, que rompem o ciclo de amizades e
podem apresentar dificuldades em formar ou integrar novos grupos e também
de acompanhar novos modelos de ensino.
Os graduandos de meio de curso demandam orientação e apoio em situações
que interfiram na sua vida acadêmica, seja na forma de estudar ou em possíveis
crises relacionadas à sua formação superior, necessitando de uma escuta
especial que possa detectar a origem e o tipo de dificuldade, o que subsidiará
orientação adequada. Neste período podem surgir insatisfações quanto ao
curso ou carreira escolhida, uma vez que o indivíduo já tem informações
suficientes sobre a formação e profissão pela qual optou.
Os concluintes demandam apoio para o planejamento, construção e
desenvolvimento de carreira. Assim, este se consolida como um período difícil,
no qual podem surgir inseguranças quanto à transição da Faculdade para o
mundo do trabalho e dificuldades em assumir novos papéis adultos.
O Programa de Atenção e Orientação ao Discente possui como objetivos:
 Orientar o discente que apresente necessidade de acompanhamento e
apoio psicológico, pedagógico e psicopedagógico ao longo de sua
formação, com destaque para as situações de crise que venham emergir
durante a graduação;
 Oferecer apoio ao discente que, no processo de aprendizagem, ao longo
de sua formação, apresente dificuldades decorrentes de: transtornos
sensoriais como, por exemplo, alterações de audição e visão; exemplo ‐,
transtornos funcionais como TDAH, dislexia, discalculia; transtornos
psíquicos como eventos depressivos ou pânico; deficiências físicas tais
como paralisia cerebral, paraplegia e outras situações de crise como luto,
separações ou dificuldades emocionais;
 Acolher discentes ingressantes;
 Promover e apoiar as Coordenações de Curso de Graduação no
desenvolvimento de estratégias pedagógicas de nivelamento de
conteúdos e de habilidades de estudo;
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 Planejar e executar, com parcerias internas e com o acompanhamento da
Coordenadoria de Apoio e Orientação Psicopedagógico, ações de
capacitação docente voltadas para as diferentes necessidades que vierem
a se configurar, a fim de buscar aperfeiçoamento da prática docente, que
favoreça
a
acessibilidade
pedagógica
e
atitudinal
‐
observação/identificação das referidas dificuldades dos discentes e
aplicação de metodologias de ensino‐aprendizagem adequadas;
 Propor a adoção de diferentes metodologias de ensino para os discentes
que apresentem diferentes necessidades nos processos de
aprendizagem.
 Discutir com professores e Coordenadores de Cursos de Graduação, em
todas as situações aqui previstas, sobre formas de atendimento e
encaminhamento de discentes em casos específicos como por exemplo
casos de desorganização familiar, lutos, dúvidas quanto às escolhas
profissionais, acidentes com sequelas cognitivas e/ou psicológicas, uso
abusivo de drogas lícitas ou ilícitas e outras.
Não competirá ao Programa de Atenção e Orientação aos Discentes a realização
de diagnóstico e/ou tratamento específico ao discente. A responsabilidade
desse Programa restringe‐se à orientação e à proposição, em articulação, com
outras instâncias da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, de ações
facilitadoras, voltadas para o processo de ensino/aprendizagem, que resultem
melhor desempenho acadêmico dos discentes. Para todos os casos, o Programa
é responsável por supervisionar a implantação e andamento das ações. Em
casos nos quais for absolutamente imprescindível, familiares ou responsáveis
serão também ouvidos e orientados.
O Programa de Atenção e Orientação ao Discente terá como eixos de ação:
 Ingressante. Atividades destinadas à recepção dos estudantes que
ingressam na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, com o objetivo de
adaptação;
 Nivelamento. Ações com o intuito de igualar as condições pedagógicas
dos discentes para acompanhamento dos cursos de Graduação
oferecidos pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
 Transtornos sensoriais, funcionais ou psíquicos. Acompanhamento,
desde o ingresso, e uma vez apresentada a demanda, de discentes que
tenham algum tipo de deficiência ou distúrbio de aprendizagem.
 Deficiência física. Acompanhamento, desde o ingresso, e uma vez
apresentada a demanda, de discentes que tenham algum tipo de
deficiência física;
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 Prevenção. Ações de orientação para a prevenção (e para a intervenção,
quando aplicável) quanto ao uso de álcool e outras drogas lícitas ou
ilícitas;
 Afetivo/relacional. Apoio a discentes que apresentem dificuldades
emocionais durante seu curso. Orientação para carreira de graduandos
ao longo da formação;
 Capacitação docente. Apoio aos docentes por meio de minicursos,
oficinas e/ou grupos de discussão para lidar pedagogicamente com a
diversidade de necessidades de aprendizagem na sala de aula e para o
desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a
acessibilidade pedagógica e atitudinal, favorecendo um ambiente
saudável de aprendizagem para todos.
As atividades e acompanhamento serão oferecidas por meio de suporte direto
ao discente ou por meio de orientação/capacitação aos professores e
Coordenadores de Curso de Graduação, destacando que, sendo detectada a
necessidade, será recomendado o encaminhamento para atendimento
psicológico ou psiquiátrico, ou para algum outro serviço de acompanhamento
relacionado à demanda; e os professores envolvidos nesse programa
participarão, desde que agendadas previamente, de reuniões com professores,
coordenadores de cursos, diretores de unidades, para esclarecimentos e
orientação dos discentes.
O acesso e adesão ao Programa ocorrerá por meio de encaminhamento pela
Coordenação dos Cursos de Graduação; por encaminhamento pelo docente do
Curso representante junto ao Programa; ou por iniciativa própria do discente,
pessoalmente ou por meio de e‐mail ao Programa.
Comporão o quadro do Programa de Atenção e Orientação aos Discentes: um(a)
coordenador(a), um representante docente de cada Curso de Graduação, desde
que tenha aderência aos objetivos e filosofia do projeto e o Capelão
Institucional.
Caberá às Coordenadorias de Curso de Graduação a responsabilidade pela
divulgação do Programa de Atenção e Orientação aos Discentes aos seus
professores e discentes.
6.1.1.2 Programa de Nivelamento
Institucionalizado na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, o Programa de
Nivelamento tem por escopo identificar e corrigir deficiências na formação de
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alunos ingressantes, principalmente nos aspectos de leitura, compreensão de
textos, escrita e, também, deficiência de conhecimento de matemática e lógica.
6.1.1.3 Coordenadoria de Atendimento e Orientação Psicopedagógica
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio possui em seu âmbito de jurisdição a
Coordenadoria de Atendimento e Orientação Psicopedagógica, como fruto de
seu compromisso com a melhoria permanente e contínua dos processos
acadêmico, pedagógico e organizacional, favorecendo o bem estar pessoal dos
sujeitos sociais, a otimização de resultados institucionais e, consequentemente,
a excelência acadêmica e a inserção profissional qualificada dos discentes
egressos da instituição.
A Coordenadoria de Atendimento e Orientação Psicopedagógica assenta‐se em
bases de naturezas interdisciplinar e interfuncional. No contexto dessa diretriz
básica a citada Coordenadoria organiza‐se funcionalmente em torno do objetivo
geral e permanente de planejar, programar e desenvolver ações e práticas
direcionadas a favorecer e a potencializar desempenhos e resultados docente e
discente, visando à melhoria contínua do desempenho institucional.
São áreas de desempenho da Coordenadoria de Atendimento e Orientação
Psicopedagógica: atendimento individualizado ao corpo discente, docente e
funcional da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio; pesquisas e investigações
a respeito de necessidades e ações necessárias à qualificação e
aperfeiçoamento permanentes do corpo docente da instituição; assessoria
acadêmica pedagógica à direção e coordenações de cursos.
Possui a Coordenadoria de Atendimento e Orientação Psicopedagógica os
seguintes propósitos:
 Orientar e acompanhar os alunos portadores de necessidades
educacionais especiais de aprendizagem, que se encontrarem em
dificuldades em suas atividades acadêmicas, em razão da interferência de
dificuldades psicológicas, que atrapalhem seu desempenho acadêmico;
 Orientar e acompanhar os alunos com necessidades especiais como
motoras, visuais, auditivas e outras dessa natureza, proporcionando
atendimento e assistência psicopedagógica;
 Zelar pela dignidade e integridade do aluno, por seu bem estar e pelas
condições psicológicas necessárias ao cumprimento de suas tarefas
acadêmicas;
 Orientar ações didático‐pedagógicas para diminuir a interferência das
dificuldades psicológicas dos alunos no desempenho acadêmico.
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Especificamente a Coordenadoria de Atendimento
Psicopedagógica orienta‐se pelas seguintes metas:

e

Orientação

 Promover atendimento individualizado de aconselhamento ao aluno
solicitante ou encaminhado;
 Promover atendimento individualizado de aconselhamento a professores
e funcionários diretos da instituição, que lidem com tais casos;
 Promover aperfeiçoamento dos docentes da instituição, apresentando‐
lhes as melhores práticas pedagógicas voltadas ao atendimento de tais
discentes;
 Assessorar a Direção Geral e as Coordenações de Curso em assuntos
relacionados às práticas psicopedagógico‐acadêmicas;
Alicerçados nos princípios da ética e confidencialidade, os atendimentos
individuais promovidos pela Coordenadoria buscarão proporcionar, através da
prática do aconselhamento, apoio em assuntos que se relacionam a alguns
aspetos gerais da vida profissional/pessoal. Fundamentalmente as
intervenções, por princípios, não se proporão à promoção de avaliações ou
formação de juízos de valor, proporcionando condições ao aconselhado de
desenvolver condições para enfrentamento das situações/problemas.
Preferencialmente, os aconselhamentos orientam‐se à resolução de problemas,
ao processo de tomada de decisões, ao confronto com crises pessoais, à
melhoria das relações interpessoais, à promoção do autoconhecimento e da
autonomia pessoal e ao caráter da intervenção centrada em sentimentos,
pensamentos, percepções e conflitos, visando à facilitação da transformação
comportamental e à remoção dos obstáculos ao desenvolvimento pessoal.
O atendimento será prestado por profissional devidamente registrado junto ao
Conselho Regional de Psicologia, em horários e dias pré‐agendados e a
admissibilidade no processo fica condicionada à realização de entrevista de
triagem, ocasião em que serão tratadas e acordadas as “condições específicas
do atendimento”.
Cada processo de atendimento terá duração máxima de 10h, desenvolvidas
num período máximo de 60 (sessenta) dias, em encontros individuais semanais,
contados a partir do primeiro encontro, excluída a sessão de triagem. As
intervenções efetuadas na Coordenadoria de Atendimento e Orientação
Psicopedagógica não se constituem em encontros de natureza terapêutica. O
atendimento a ser prestado, diferentemente do processo psicoterapêutico,
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objetivará caráter situacional, centrado na resolução de problemas do sujeito,
focalizado no presente, com duração mais curta e orientado mais para ação do
que para a reflexão.
6.1.1.4 Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, preocupada com o respeito e o
convívio com as diferenças individuais e em respeito aos princípios da igualdade
e diversidade e, também, em atendimento às políticas públicas de educação
inclusiva do Governo Federal, possui programa de atendimento a pessoas com
necessidades específicas, considerando as questões pertinentes à inclusão e à
acessibilidade em seus diferentes níveis, como por exemplo: atitudinais, físicas,
cognitivas, digitais, pedagógicas, nas comunicações, nos transportes,
envolvendo estudantes com necessidades de atendimento específico, voltado
também à necessidade de adoção de medidas que assegurem não só o acesso,
mas condições plenas de pertencimento, participação e aprendizagem a todos
os discentes.
O Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas tem como
objetivo precípuo a eliminação gradativa de barreiras físicas, de comunicação e
de informação, que restrinjam a participação e o desenvolvimento acadêmico e
social de estudantes com necessidades de atendimento específico terá um
Coordenador nomeador pelo Diretor Geral e desenvolverá suas atividades com
o apoio da Assistente Social da Faculdade, visando implementar as Legislações
e Regulamentos específicos que atendam à Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Ao Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas compete:
 Promover atividades que propiciem à comunidade acadêmica da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio a mudança cultural da
homogeneização do ensino e o desenvolvimento de ações de formação
continuada para a inclusão;
 Organizar estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades
que venham a ser constatadas;
 Promover a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial
 Orientar os docentes na adoção de novos encaminhamentos avaliativos e
estratégias
metodológicas,
apoiando,
complementando
e
suplementando os serviços educacionais para os discentes da educação
especial
 Acompanhar a implementação da política institucional de acessibilidade
voltada à inclusão plena dos estudantes com necessidades educacionais
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específicas e/ou mobilidade reduzida, valendo‐se dos levantamentos e
conclusões do Comitê de Acessibilidade;
 Proporcionar, através de atividades de integração, elementos que
contribuam para a efetivação de uma vida acadêmica autônoma segundo
a capacidade de cada um
 Ofertar nos casos de portadores de deficiência visual, o fornecimento de
todo o apoio necessário, incluindo a aquisição de material e acervo
bibliográfico acessível e nos casos de deficiência auditiva, o oferecimento
de serviço de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais LIBRAS,
sempre que necessário e solicitado;
6.1.1.5 Serviço de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, considerando a necessidade de
adequação à política de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista, disciplinado pela
Lei nº 12.764, de 27de dezembro de 2012, decidiu criar o Serviço de Apoio ao
Transtorno do Espectro Autista, destinado a todos os docentes, discentes e
colaboradores não docentes da Instituição.
O Serviço de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista tem por objetivos:

 Acompanhar o discente, assegurando um melhor aproveitamento
acadêmico, não obstante as influências geradas em face do transtorno do
espectro autista;
 Assegurar o desenvolvimento de atividades de suporte pedagógico,
psicológico, fonoaudiológico e do serviço social aos discentes que façam
por requerer este ato reforçador para o seu desenvolvimento acadêmico;
 Acompanhar a vida profissional dos docentes, proporcionando
momentos de revisão pedagógica, acolhimento psicológico, orientação
fonoaudiológica e do serviço social, para o bom desempenho de sua
atividade;
 Assistir os colaboradores não docentes em suas dificuldades no exercício
das diferentes funções, por força do transtorno do espectro autista, nos
campos pedagógico, psicológico, fonoaudiológico e do serviço social;
 Promover o desenvolvimento de projetos pedagógicos específicos, que
contemplem toda a comunidade acadêmica, para assim assegurar a
efetividade do ensino em sua mais ampla dimensão.
O Serviço de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista, para a consecução dos
objetivos propostos, contará com o Setor Permanente de Avaliação e o Setor
de Desenvolvimento de Habilidades. O Setor Permanente de Avaliação terá as
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seguintes atribuições: conjugar esforços que viabilizem a evolução progressiva
da linguagem; promover ações que assegurem o desenvolvimento no plano da
cognição; desenvolver projetos que assegurem a evolução contínua no plano
da socialização; estimular a identidade com ações pessoais que assegurem
cuidados próprios com a postura, alimentação e higiene; oferecer uma
interação com a família do acadêmico, compartilhando com a mesma os
desafios e os avanços experimentados.
O Setor de Desenvolvimento de Habilidades terá as seguintes atribuições:
promover o estímulo a leitura, considerando a sua importância no processo do
ensino‐aprendizagem; utilizar das técnicas de interpretação, como reforço ao
aprendizado, buscando alimentar o processo do conhecimento; valer‐se de
estratégias para melhor identificação do potencial do acadêmico e, como
instrumento reforçador para ampliação das habilidades; identificar o cenário
ideal para o desenvolvimento das habilidades, identificando no segmento das
artes a identidade do acadêmico; incentivar o exercício do raciocínio analítico,
crítico e reflexivo, valendo‐se para tanto dos recursos computacionais.
O Serviço de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista contará com uma equipe
técnica permanente, composta por profissionais das áreas pedagógica e
psicológica. Em caso de necessidade de outros profissionais não disponíveis no
quadro funcional, os mesmos serão contratados para a prestação de serviços
eventuais.
Caberá ao Coordenador de cada Curso de Graduação realizar o levantamento
dos discentes com transtorno do espectro autista, encaminhando‐os para o
Serviço de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista, onde será posto à
disposição o acompanhamento pedagógico, psicológico, fonoaudiológico e o de
serviço social, para investigação de outras dificuldades que estejam ocorrendo.
Os atendimentos a serem promovidos pela equipe técnica do Serviço de Apoio
ao Transtorno do Espectro Autista, aos pais dos discentes, inicialmente
ocorrerão na presença do aluno.
Tanto os docentes, como os coordenadores e colaboradores não docentes da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio poderão encaminhar os discentes que
estão com dificuldades pedagógicas e psicológicas, para o Serviço de Apoio ao
Transtorno do Espectro Autista, sempre com a ciência do mesmo.
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Aos casos que apresentarem necessidades especiais de outros tipos de
acompanhamento, os pacientes serão aconselhados a procurar um profissional
da área, recaindo sobre os mesmos o ônus do tratamento particular.
Os profissionais que integram a equipe técnica do Serviço de Apoio ao
Transtorno do Espectro Autista terão a obrigação de manter o sigilo sobre os
atendimentos realizados, respaldados pelo Código de Ética Profissional, sendo
vedado aos mesmos disponibilizar cópias de pareceres, registros e dossiês, aos
atendidos, bem como participar de comissões de sindicância interna da
instituição, de atividades periciais e da elaboração de laudos psicológicos.
Também será vedada aos membros da equipe técnica do Serviço de Apoio ao
Transtorno do Espectro Autista, qualquer interferência na vida profissional do
docente, na vida acadêmica do discente e na vida funcional do colaborador não
docente, restando‐lhe apenas dar conhecimento ao responsável pelo setor
próprio.
6.1.1.6 Cursos de Férias
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio oferecerá a cada período que
antecede ao início dos semestres letivos, Cursos aos discentes com temáticas
abordadas em suas áreas de ensino, por professores da Instituição.
Tais cursos serão oferecidos gratuitamente e certificados, visando aprimorar o
conhecimento técnico‐científico e profissional.
6.1.2 Programa de Apoio Financeiro
Atendendo à sua visão e missão e em consonância com seus valores, a
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio assume o compromisso de conceder aos
alunos apoios financeiros, tais como bolsa de estudo parcial e/ou integral, além
de outros instrumentos desta natureza para que todos tenham acesso ao ensino
e à aprendizagem de qualidade, independentemente de sua condição social e
financeira, por meio do seu Núcleo de Atendimento ao Aluno e por meio da
Gerência Social e Filantropia da Mantenedora que oferecem os seguintes
instrumentos:
 Ampla política de bolsas de estudo parciais e integrais para a graduação,
através do Setor de Bolsas de Estudos, além de participar do Programa
Universidade Para Todos – ProUni, do Governo Federal.
 Programa de Crédito Universitário – PRAVALER. Este Programa se destina
a ajudar o corpo discente a pagar seus estudos de uma maneira muito
mais fácil, parcelando as mensalidades.
 Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal – FIES. Este
Programa é destinado a financiar, prioritariamente, a graduação no
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Ensino Superior de estudantes regularmente matriculados e que não
possuem condições de arcar com os custos de sua formação.
Programa de Iniciação Científica Institucional. É um recurso que viabiliza,
aos discentes da Graduação, uma introdução sistemática à atividade de
pesquisa, sob orientação constante e direta de professores qualificados,
onde eles poderão desenvolver uma investigação relativa a seu campo
de saber, com fundamentação teórica e metodológica, completando e
diferenciando a sua formação acadêmica. Este Programa conta com a
concessão de Bolsas de financiamento aos alunos‐pesquisadores.
Políticas de estágios supervisionados e prática profissional. Os estágios,
obrigatórios ou não, são supervisionados, acompanhados e avaliados por
professores, sob a coordenação dos cursos.
As atividades,
independentemente de sua natureza, serão desenvolvidas,
preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os
direitos dos alunos quanto à segurança e à integridade e impedido o
desvio de objetivos e finalidades.
Política de convênios e intercâmbios com instituições nacionais
envolvendo os discentes.
Monitoria: tem como objetivo despertar, no aluno, o interesse de
compartilhar experiências do processo de ensino aprendizagem, de
formação integral e autônoma na construção do conhecimento. Para a
sua efetivação, os professores apresentam projetos, regularmente
aprovado pela Coordenação do curso, com a devida justificativa da
necessidade de Monitor. A Monitoria também pretende estimular no
discente o interesse de continuar com os estudos após a graduação,
fazendo com que ele seja protagonista de sua história e do seu grupo,
predispondo‐o para a docência superior.

6.2 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL
O corpo discente da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio possui Diretório
Acadêmico, reestruturado em outubro de 2014, regido por estatuto próprio, de
acordo com a legislação vigente, exercendo os cargos da diretoria o discente
regularmente matriculado e com previsão de nela permanecer até o final do
mandato, que não esteja respondendo processo disciplinar e que, em seu
prontuário, não conste registro de imposição de pena.
6.3 PERFIL DO EGRESSO
Em consonância com sua missão: “Educar o ser humano criado à imagem de
Deus, para o exercício consciente e crítico da cidadania e da dignidade,
preparando‐o para a vida, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do ser e
da sociedade, por meio do ensino e das atividades científicas, culturais,
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esportivas, sociais, éticas e espirituais”, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Rio busca formar profissionais com elevado espírito ético, profissionais criativos,
flexíveis, capazes de quebrar paradigmas, dotados de visão global e aptos a
apresentar soluções diante das constantes mudanças ambientais.
Assim sendo, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio objetiva desenvolver
e/ou potencializar em seus alunos competências para:
• Exercer, de forma consciente, crítica, ética e espiritual, seu papel como agente
para o desenvolvimento do ser e da sociedade.
• Priorizar o ser humano, criado à imagem de Deus, como elemento criador e
detentor de conhecimentos.
• Aplicar sua postura empreendedora, para desenvolver negócios próprios ou
de terceiros;
• Avaliar e enfrentar as mudanças contínuas, objetivando adotar, com
qualidade, ações sustentadas em modelos gerenciais capazes de gerar
resultados num mercado altamente competitivo;
• Adotar visão estratégica, administrativa e gerencial dos negócios e do
mercado, que lhes possibilitem vantagem competitiva;
• Antever futuras tendências, preparando‐se para atuar em um mercado cada
vez mais competitivo;
• Conhecer e dominar novas tecnologias, utilizando‐as na gestão de negócios.
6.4 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO
6.4.1 Serviço de Acompanhamento de Egressos
O acompanhamento de egressos é realizado no âmbito do Serviço de
Acompanhamento de Egressos e tem por objetivos averiguar a congruência da
sua formação com as expectativas da sociedade e do mercado de trabalho,
assim como estabelecer vínculo com os ex‐alunos de cursos de Graduação, Pós‐
graduação e Extensão oferecidos pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, plenamente identificada com os
princípios ensejados no presente Plano de Desenvolvimento Institucional, criou
o Serviço de Acompanhamento de Egressos, visando assegurar a integração dos
egressos com as bases acadêmicas, oferecendo‐lhes alternativas para a
formação continuada.
Através do mesmo os egressos desfrutarão de acompanhamento sistemático no
tocante às inserções no mercado de trabalho, como também serão pontuadas
as dificuldades vivenciadas, com acompanhamento através de cadastro próprio.
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Em todas as atividades a serem desenvolvidas pela Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, sejam estas de caráter do ensino, da pesquisa e da extensão, os
egressos terão conhecimento e serão convidados a participar, através de
comunicação institucional.
Com o desenvolvimento contínuo do Serviço de Acompanhamento de Egressos,
a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio pretende estabelecer mecanismos que
permitam assegurar o aperfeiçoamento do planejamento no processo de
ensino/aprendizagem, para que o mesmo esteja sempre respaldado pela
eficiência e gerando a eficácia.
Como instrumentos da promoção do Serviço de Acompanhamento de Egressos
são considerados:
 Manutenção dos registros atualizados dos egressos;
 Promoção de encontros, simpósios, seminários, congressos, cursos de
extensão, com direcionamento para profissionais formados pela
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio;
 Divulgação da inserção dos egressos no mercado de trabalho;
 Utilização de indicadores que assegurem a avaliação do desempenho
institucional, por meio do acompanhamento da situação profissional dos
egressos;
 Utilização da experiência e da vivência profissional dos egressos, como
referenciais para os alunos em processo de formação nos cursos
ofertados pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
Para o desenvolvimento de suas atribuições, o Serviço de Acompanhamento de
Egressos contará com os seguintes mecanismos à sua disposição:
 Cadastro através de um banco de dados ‐ O formulário contará com o
auxílio da Web, com questões objetivas e interpretativas que serão
respondidas pelo próprio egresso. Vencida essa etapa, as respostas serão
tabuladas e analisadas pela Comissão Própria de Avaliação,
encaminhando o resultado final para análise junto às Coordenações de
Cursos e também para a Direção Geral da Faculdade.
 Endereço eletrônico ‐ Aos egressos será assegurado um canal de
comunicação virtual com a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
valendo‐se inclusive da Ouvidoria, para que possam ser sanadas dúvidas,
solicitar informações, fazer sugestões ou críticas. O retorno dessa
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intervenção será dado por um profissional da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio ou pelo canal de comunicação originalmente utilizado.
 Promoção de eventos – Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem
diante de si uma diversidade de eventos, como palestras, seminários,
congressos, fóruns e workshops, para atender à política de egressos,
buscará uma maior contextualização dos temas que serão abordados,
assegurando‐lhes efetiva participação.
Aos egressos estão assegurados os serviços ofertados pela biblioteca, assim
considerando os procedimentos relativos à reserva, ao empréstimo, a
renovação de empréstimo e à devolução de livros.
6.4.2 Programa “Para Sempre Mackenzista”
Além do SAE, destaca‐se que o Instituto Presbiteriano Mackenzie instituiu o
Programa de Acompanhamento de Egressos, denominado “Para Sempre
Mackenzista”, tendo a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio aderido ao
mesmo, que destina‐se a oferecer ao ex‐aluno oportunidades de educação
continuada nos cursos e programas de extensão e de pós‐graduação ‐
atualização, aperfeiçoamento, especialização ‐ e informações sobre
oportunidades profissionais para a sua inserção no mercado de trabalho e,
também, colher informações sobre a vida profissional desse ex‐aluno, para
verificar a parcela de contribuição relevante que o Mackenzie desempenhou
neste processo.
Este programa também é composto de um pacote de benefícios, no âmbito do
Instituto, tais como:
 Acesso às Bibliotecas para empréstimo de livros;
 Descontos em Livrarias conveniadas com a Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio e também para as Livrarias do Instituo Presbiteriano
Mackenzie;
 Notícias de oportunidades de Emprego.
6.5 AÇÕES DA CAPELANIA PARA O APOIO AOS DISCENTES
A Capelania na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, como descrito no
presente PDI, tem entre o escopo de sua abrangência o corpo discente,
prestando ao mesmo serviço de apoio e assistência espiritual, centrados nos
princípios bíblicos, comprometida com a formação integral do ser humano no
resgate dos valores construtivos, transmitindo palavra de orientação e
encorajamento às pessoas em momentos especiais ou de crise, respeitando a
liberdade religiosa e de consciência de cada um.
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7. INFRAESTRUTURA
7.1 ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES PREDIAIS
7.1.1 Espaço Físico Atual
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio vem desenvolvendo suas atividades
de ensino, pesquisa e extensão, inicialmente, em imóvel próprio e também em
prédio pertencente ao Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro.
Quadro 10. Espaço Físico Atual da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
BUENOS AIRES Nº 283
Andar

Térreo

3º andar

4º andar

Descrição

Ocupação

Núcleo de Pratica Jurídica
Laboratório de informática
Lanchonete para a comunidade acadêmica
Hall dos Alunos
Sala dos Professores

Salas de aula
Salas de aula
Núcleo de Prática Contábil e Empresa Júnior
Ouvidoria
Coordenadoria de Atendimento Psicopedagógico
Comissão Própria de Avaliação
Sala de Reuniões
Sala dos PPI’s
Coordenadorias de Apoio Discente

8º andar
9º andar

Salas de aula
Prática Acadêmica
Prestação de Serviço
Sociabilidade Acadêmica

250
150
25
240

Sala dos professores com armários,
mesas e central de consultas, espaço de
descanso

110
330
42
24
12
15
24
24
24

Secretaria da Direção Geral

08 salas de aula
02 salas de aula
Prática Acadêmica
Atendimento ao Público
Atendimento ao Discente
CPA
NDE, Colegiado, CA, CPA
Atendimento e Pesquisa
Pesquisa e TCC, Atividades
Complementares e Estágio,
Egresso, Atividades
Interdisciplinares, Apoio ao
Discente
Direito, Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômicas
Atendimento

Direção Geral e Sala de Reuniões

Atendimento

Salas de aula
Auditório
Mezanino do Auditório
Salas de Aula
03 laboratórios de informática
Arquivo morto da Secretaria Acadêmica

08 salas de aula
Palestras e Eventos
Palestras e Eventos
05 Salas de Aulas
Aulas
Arquivo

24
330
450
150
165
165

Coordenadorias de Cursos

5º andar
6º andar
7º andar

M2

ANDAR
Térreo

Biblioteca
Sala para guarda de volumes
Atendimento ao Aluno
Sala de Reunião

24
12

330
Total

REGENTE FEIJO Nº 69 (suplementar)
DESCRIÇÃO
OCUPAÇÃO

24

2.944

M2
380
35
90
40
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Sobre
loja
1º andar
2º andar
3º andar

Capelania
Setor de Compras
Secretaria Acadêmica
Salas de Aula
Salas de Aula
Sala de Estudos
Espaço de Convivência
Salas de Aula

25
15
110
06 Salas de Aulas
03 Salas de Aulas
Sala de Estudos com mesas, cadeiras e Central de
Espaço reservado aos Discentes, com mesas e
04 Salas de Aulas
Total

340
240
50
110
210
1.645

Total Geral

4.589

7.1.2 Instalações Físicas Futuras
Por iniciativa da Mantenedora, face à premente necessidade de expansão e
melhor conforto ao corpo discente, docente e técnico‐administrativo da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, são estudadas algumas possibilidades
de aquisição ou mesmo locação, em área nobre da Cidade.
7.2 BIBLIOTECA
7.2.1 Dados
A Biblioteca está estruturada para dar suporte às as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão desenvolvidas na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio,
agregando obras doutrinárias ‐ livros, revistas, coletâneas ‐ complementares ‐
artigos, jornais ‐ Bases Científicas Nacionais e Internacionais ‐ periódicos. Ela é
registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia – CRB/7 sob o número 669.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem em sua estrutura de Gestão
Acadêmica o apoio da Biblioteca como órgão suplementar, subordinado à
Direção Geral.
O principal objetivo da Biblioteca é promover a disseminação da informação
para a comunidade acadêmica, atuando na transformação de cidadãos em
profissionais qualificados, bem como atender à comunidade local constituída
pelos estudantes, pesquisadores e demais interessados, a fim de exercer o seu
papel social de democratizar o conhecimento.
A Biblioteca é órgão facilitador do processo ensino‐aprendizagem utilizando a
qualidade e a inovação dos serviços oferecidos como meta para superar as
necessidades, as exigências e as expectativas de um novo perfil de profissional.
Ela armazena e dissemina a informação, oferecendo suporte aos programas de
ensino, pesquisa e extensão, atendendo alunos, professores, pesquisadores,
funcionários e comunidade em geral.
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A área da biblioteca é de 380m², com plena acessibilidade e com uma política
contínua de renovação e atualização de seu acervo.
Compreendendo ser um espaço privilegiado de estudo e pesquisa, a biblioteca
conta com 07 (sete) salas de estudo em grupo, com capacidade para 06 (seis)
lugares, bem como 07 (sete) computadores para uso individual com acesso a
internet e 92 lugares para estudo individual.
7.2.2 Horários de Funcionamento
Os recursos e serviços estão disponíveis aos usuários 80h (oitenta horas) por
semana, nos seguintes horários: de 2ª a 6ª feira: das 7h às 22h, aos sábados:
das 9h às 14h. O acesso ao Sistema Pergamum ‐ consulta ao catálogo, reservas,
renovações ‐ e às bases de dados on line, com acesso remoto, são serviços
oferecidos durante 24h via internet, ininterruptamente.
7.2.3 Pessoal Técnico-Administrativo
A equipe técnica administrativa responsável pelos serviços da Biblioteca conta
com a seguinte estrutura operacional conforme Quadro 11:
Quadro 11. Pessoal de Apoio e Administrativo – Biblioteca

Pessoal de Apoio Técnico e
Administrativo
Bibliotecário
Técnico em Biblioteconomia
Estagiária

Quantidade
1
3
1

7.2.4 Serviços Oferecidos pela Biblioteca
A Biblioteca pode ser utilizada por docentes, discentes e funcionários da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e
pela comunidade externa, sendo a consulta aberta para o público geral, com
livre acesso ao acervo, salvo para serviços de empréstimo.
Os usuários de outras instituições têm acesso para consulta e pesquisa no local,
sendo os empréstimos domiciliares realizados somente por meio do sistema de
empréstimo entre Bibliotecas. Aos usuários com necessidades especiais,
internos e externos, é destacado um elemento da equipe para atendimento
pessoal, realizando as atividades de pesquisa e busca de material bibliográfico
na base de dados e acervo físico, e demais suportes, sempre que necessário.
Os usuários devem apresentar a identidade estudantil ou funcional para o
ingresso no recinto das bibliotecas, bem como para o uso de seus serviços.
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7.2.4.1 Da Utilização
A política estabelecida para manter quantitativa e qualitativamente atualizado
o acervo bibliográfico, para adequação e modernização tecnológica das
instalações físicas, equipamentos, suportes bibliográficos (bases de dados
eletrônicas) e serviços, deve garantir a fidelização dos principais clientes da
Biblioteca, os alunos e docentes da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, e
ela tem atraído, cada vez mais, novos usuários internos e externos.
Deve‐se observar as regras de utilização da Biblioteca constantes no
Regulamento próprio, o qual faz referência à disciplina, ao uso e à conservação
de seu acervo e de suas instalações, bem como a disponibilidade dos serviços
prestados.
A quantidade de material emprestado e os prazos para devolução variam de
acordo com a categoria do usuário. Estão à disposição os serviços de reserva e
renovação de material. Não estão sujeitos a empréstimos obras de referência,
de consulta local, as obras raras, clássicas e as esgotadas, sem condições de
reposição, e exemplar permanente de obras que compõem bibliografia
básica. O material emprestado é intransferível e a sua guarda é de total
responsabilidade do usuário que o retirou da Biblioteca, a quem cumpre zelar
pelo cumprimento dos prazos de empréstimos e conservação do acervo.
7.2.5 Organização Técnica do Acervo
A organização do acervo obedece a critérios biblioteconômicos internacionais
de padronização. Para o processamento técnico dos livros o código de
catalogação utilizado é o Anglo American Cataloguing Rules, 2nd ed. (AACR2).
Adotam‐se dois sistemas de classificações em virtude da adequação às áreas
específicas do conhecimento: Library of Congress Classification e Dewey
Decimal Classification (CDD), 21th ed.
7.2.6 Acervo e Política de Atualização
O acervo atende apropriadamente às funções de ensino, pesquisa e extensão,
em livros, periódicos (assinaturas correntes), base de dados, vídeos, software,
além de livros de referência, acervo abrangente das outras áreas de
conhecimento. O acervo será sempre formado por fontes de informação,
tecnicamente organizadas, para leitura e pesquisa, possibilitando a
transformação da informação em conhecimento. Os documentos que compõem
o acervo priorizarão as áreas de conhecimento dos cursos propostos pela
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, principalmente as bibliografias básicas
e complementares, além das áreas afins.
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Mantendo a filosofia de melhoria contínua, a Biblioteca vem atualizando e
ampliando seu acervo, que passará a ser aberto a partir de 2015.1, equipando e
modernizando seus serviços, ampliando e adequando os espaços físicos e,
capacitando tecnicamente seus recursos humanos. O processo de aquisição de
livros é indireto, sendo sua operacionalização, como cotação e fechamento de
pedido de fornecimento, feita por Departamento de Compras. O processo de
aquisição de periódicos é direto, tendo sua operacionalização como cotação e
fechamento de pedido de fornecimento, centralizada pela Biblioteca, que,
também controla as aquisições e renovações de assinaturas, registro e controle
de coleções de fascículos e exemplares. A Biblioteca realiza o controle das
aquisições de livros e periódicos desde o pedido de compra feito pelo corpo
docente, verificando desde a correção de dado e duplicidade até o recebimento
dos materiais, fazendo a verificação de conformidade e estado físico para
aceitação e cadastramento para incorporação ao acervo.
As obras são adquiridas a partir de indicações dos professores, feitas nos planos
de ensino e aprovadas pelos colegiados de cursos. São adquiridas obras
indicadas na bibliografia básica e complementar obedecendo às orientações
normativas do Ministério de Educação. Também são adquiridas obras a partir
das sugestões e indicações do corpo docente, discente, funcionários e usuários
em geral. A quantidade de exemplares é determinada proporcionalmente ao
número de alunos conforme as recomendações dos órgãos oficiais de educação
e pela demanda de uso da obra.
Como subsídios aos docentes na elaboração de bibliografias básica e
complementar, a Biblioteca encaminha catálogos e listas de livrarias e editoras
especializadas, disponibiliza bases de dados referenciais para consulta e
promove demonstrações e apresentações de produtos acadêmicos. A projeção
de aquisição das bibliografias é feita tomando por base as vagas autorizadas.
7.2.7 Serviços
• Consulta on‐line ao catálogo do acervo da Biblioteca;
• Reserva de material bibliográfico via Internet e acompanhamento de
empréstimos efetuados;
• Avisos por e‐mail, de material emprestado a vencer;
• Orientação sobre o uso da Biblioteca e do acervo, por meio de treinamentos
e palestras;
• Orientação quanto à normalização de trabalhos científicos e de referências
bibliográficas;
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• Orientação para a elaboração de levantamentos bibliográficos em bases de
dados;
• Empréstimo entre Bibliotecas conveniadas;
• Comutação bibliográfica de artigos de periódicos através do Programa
COMUT;
• Acesso local e remoto aos livros eletrônicos;
• Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES e às bases de dados assinadas,
disponíveis aos alunos matriculados, com acesso mediante login e senha.
Algumas das nossas bases de dados assinadas: ATLA Religion Database with
ATLA Serials, Business Source Complete, EconLit, Fuente Academica, GreenFile,
JSTOR, LAN‐Latin American Newsstand, ProQuest ABI/INFORM Complete,
ProQuest Dissertation & Thesis Full text, ProQuest Entrepreneurship, ProQuest
Religion, Regional Business News, Religion and Philosophy.
• Selecionar, adquirir e organizar suportes de informação, livros, CD‐ROM,
DVD‐ROM, periódicos, enciclopédias e dicionários, de forma ágil e prática
possibilitando a pronta recuperação e disponibilização dos mesmos;
• Proporcionar o auxílio à pesquisa, por meio da recuperação e disponibilização
rápida e eficaz dos documentos solicitados;
• Disponibilizar empréstimos, local e domiciliar, de livros, fitas de vídeos, CDs e
DVDs, para a comunidade acadêmica;
• Disponibilizar empréstimo local de livros, enciclopédias e dicionários à
comunidade, ou seja, usuários externos;
• Manter em condições adequadas, os espaços para estudos em grupo e as
cabines para estudos individuais.
7.2.8 Política de Informatização
O Sistema de gestão de dados Pergamum, utilizado pela Biblioteca George
Alexander, biblioteca central da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também
mantida pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, é disponibilizado para uso da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
O Pergamum é um sistema informatizado de gerenciamento de bibliotecas,
desenvolvido pela Divisão de Processamento de Dados da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, que contempla as principais funções de uma
biblioteca e funciona de forma integrada da aquisição ao empréstimo.
O Sistema Pergamum permite acesso à base de dados via browser Internet,
trabalha com arquitetura cliente/servidor para acesso e atualização de dados
em rede local e remotamente, entrada e atualização de dados on‐line, apresenta
compatibilidade com o código biblioteconômico de catalogação AACR2,
segundo nível, para todo tipo de documento; trabalha com formato MARC 21
133

nos registros bibliográficos internos, para exportação e importação e possibilita
importação de dados de centros de catalogação cooperativa on‐line ou CD‐ROM,
e exportação de dados para intercâmbio de registros bibliográficos, via formato
ISO‐2709, permitindo ainda, a emissão de diversos tipos de relatórios em
conformidade com critérios recomendados pelo MEC/CAPES.
7.3 LABORATÓRIOS
Todas as instalações e equipamentos existentes passam por um processo
contínuo de atualização tecnológica e guardam uma estreita ligação com as
propostas pedagógicas dos cursos oferecidos na Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.
7.3.1 Instalações e Equipamentos Existentes e a Serem Adquiridos
7.3.1.1 Recursos de Informática Disponíveis
A comunidade acadêmica dispõe de 04 laboratórios de informática, em
funcionamento das 7h00min às 22h de segunda a sexta‐feira. Estão disponíveis
os softwares, para apoio acadêmico e administrativo, todos devidamente
registrados e licenciados, na forma da lei. Serão instalados mais laboratórios de
acordo com as necessidades que se apresentarem ao longo do período.
7.3.1.1.1 Horário de Funcionamento
Os laboratórios assegurarão acessos diários, de 2ª a 6ª feira das 07h às 22h, para
que docentes e discentes tenham plenas condições de desenvolvimento de seus
estudos, práticas investigativas, trabalhos, consultas e serviços e cursos de
extensão.
7.3.1.1.2 Política de Acesso e Uso
A utilização dos laboratórios é atividade essencial para os cursos, tanto dentro
da carga horária como em outros horários, de acordo com a organização de cada
disciplina e da administração dos laboratórios. As atividades em laboratório
poderão ser em grupo ou individualizadas, com acompanhamento direto do
professor responsável pela disciplina, auxiliado por monitores e pessoal técnico
de apoio.
7.3.1.1.3 Plano de Conservação e Atualização Tecnológica
A conservação e atualização dos equipamentos serão feitas a partir de uma
análise constante a cargo do pessoal técnico de apoio, com o auxílio do pessoal
da manutenção, os quais verificarão a necessidade de aquisição de novos
equipamentos e/ou atualização dos existentes.
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A atualização de software é feita também mediante análise periódica do pessoal
técnico de apoio, consideradas as sugestões de professores do curso que
utilizam os laboratórios como suporte para o desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
7.3.1.1.4 Plano de Manutenção
A manutenção de equipamentos, dependendo de sua amplitude, será
assegurada pelo pessoal técnico de apoio da própria instituição ou através de
contratos com os fornecedores dos equipamentos. A reposição de materiais de
consumo será compatível com a demanda das atividades realizadas em cada
semestre.
7.3.1.1.5 Pessoal Técnico de Apoio
O pessoal técnico de apoio é formado por equipe de profissionais escolhidos
pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, tendo como responsabilidades a
atualização tecnológica, a manutenção da gerência de redes, a manutenção e
instalação dos equipamentos nos laboratórios, a biblioteca e os demais setores,
para que o ensino seja sempre ministrado com apoio das novas tecnologias e
para assegurar a manutenção da qualidade dos cursos e programas oferecidos
à comunidade.
7.4 SISTEMAS CORPORATIVOS
Sistema Integrado de Gestão Acadêmico‐Financeiro–Mackenzie (ERP
Acadêmico ‐ AIX) com os seguintes módulos: Acadêmico–Graduação, Pós‐
Graduação e Extensão, Bolsas de Estudo, Controle de Presença, Terminal
Informativo Acadêmico aos alunos (TIA) via Internet, Notas e Faltas de Alunos
via Internet, (Graduação, Pós‐Graduação), Vestibular e Simulados.
Sistema Integrado de Gestão Administrativa – Oracle Peoplesoft Enterprise
FC/SCM V 9.1 BR (ERP ‐ ORACLE), com os seguintes módulos: Ativo, Compras,
Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Contratos, Despesas, Estoque,
Faturamento, Orçamento, Tesouraria, Vendas.
7.4.1 Provedor Internet Mackenzie
O Provedor Internet Mackenzie possui uma infraestrutura tecnológica
atualizada, moderna e dimensionada para as demandas da Instituição. Atende
à demanda interna e externa de todos os serviços de Internet e conectividade.
7.4.1.1 Principais Serviços de Internet
 Correio eletrônico Exchange e Webmail
 Hospedagem de todos os Websites Mackenzie
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Websites para os professores
Ampla gama de aplicativos via Web
Webcasting (Accordent)
Gerenciador de Portal – Typo3
Gerenciador de LMS – Moodle (11 instalações distintas)
Linguagens de Programação PHP e Java/JSP
Banco de dados SQL, PostgreSQL e DB2

7.4.1.2 Intranet Mackenzie
A Intranet Mackenzie disponibiliza uma variada gama de serviços em ambiente
Web, com acesso restrito, que visam informar, facilitar e agilizar os processos
de comunicação e administrativos da Instituição.
7.4.1.3 Terminal Informativo Acadêmico
Aplicação que provê, via Internet, informações acadêmicas aos alunos da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. Dentre as informações acadêmicas
disponíveis estão, por exemplo: notas, faltas, histórico escolar, currículo,
horários das aulas, dados cadastrais, atividades complementares, datas das
avaliações, situação de bolsa de estudo e situação financeira. Por meio do TIA
também é possível a emissão de 2ª via de boleto, solicitação de atestados,
inscrições em disciplinas de estágio supervisionado para o período letivo
seguinte e a comunicação da Faculdade/Instituto para com os alunos através de
mensagens e avisos. Finalmente, o TIA também faz conexões com outras
aplicações informatizadas, como: inscrição para Transferência Interna,
solicitação de bolsas de estudo, pesquisas, entre outras.
Para os alunos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, a página inicial do TIA
apresenta um menu com as funcionalidades: Faltas, Notas, Horários, Datas das
provas, Situação Financeira, Bolsa Informativos, Bolsas – Situação, Atividades
Complementares, Guia do Aluno de Graduação, Matrícula de Veteranos,
Calendário Escolar, Cadastro, Currículo, Histórico, Atestados, Informativo da
Biblioteca, Oportunidade de Intercâmbio – COI, Guia de Trabalhos Acadêmicos,
Sugestões e Alterar Senha.
7.4.1.4 Moodle
O Moodle é uma aplicação baseada na Web, de aprendizagem a distância
baseada em software livre. É também um sistema de gestão do ensino e
aprendizagem (conhecidos por suas siglas em inglês, LMS ‐ Learning
Management System, ou CMS ‐ Course Management System), ou seja, é um
aplicativo desenvolvido para ajudar os educadores a criar cursos on‐line, ou
suporte on‐line a cursos presenciais, de alta qualidade e com muitos tipos de
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recursos disponíveis. É um acrônimo de Modular Object‐Oriented Dynamic
Learning Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada
a objetos). Ele foi e continua sendo desenvolvido continuamente por uma
comunidade de centenas de programadores em todo o mundo, que também
constituem um grupo de suporte aos usuários, acréscimo de novas
funcionalidades, sob a filosofia GNU de software livre.
Uma fundação, www.moodle.org, e uma empresa, www.moodle.com,
fornecem, respectivamente, o apoio para o desenvolvimento do software e sua
tradução para dezenas de idiomas, e apoio profissional à sua instalação. Deste
ponto de vista os cursos desenvolvidos no Moodle são criados em um ambiente
que promove a interação do estudante e do professor. O professor ajuda o aluno
a construir este conhecimento com base nas suas habilidades e conhecimentos
próprios, ao invés de simplesmente publicar e transmitir este conhecimento.
Por esta razão, o Moodle dá uma grande ênfase nas ferramentas de interação
entre os protagonistas e participantes de um curso. A filosofia pedagógica do
Moodle também fortalece a noção de que o aprendizado ocorre
particularmente bem em ambientes colaborativos.
O ambiente Moodle inclui ferramentas que apoiam o compartilhamento de
papéis dos participantes que podem ser tanto formadores quanto aprendizes, e
a geração colaborativa de conhecimento como Wikis e e‐livros, assim como
ambientes de diálogo, como diários, fóruns e bate‐papos.
7.4.2 Ambiente de Rede Administrativa e Acadêmica
As redes de comunicação de dados (LAN e WAN) da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio são formadas por dois backbones em fibra óptica, além da rede
Wireless: Backbone Administrativo e Backbone Acadêmico, que interligam
todos os edifícios de todas as Unidades ao DataCenter Mackenzie. A
conectividade de Internet permeia toda a Instituição, incluindo as salas de aula
e todos os Laboratórios de Informática.
O Provedor Internet Mackenzie permite a conectividade externa para
professores, funcionários, alunos e egressos, incluindo o acesso aos serviços das
Bibliotecas, mediante identificação. Todos os alunos, professores e funcionários
possuem e‐mail permanente e gratuito.
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio possui uma Rede Wireless (sem fios)
com cobertura voltada predominantemente para acesso aos serviços de
internet. Os equipamentos podem ser notebooks, netbooks, smartphones e
tablets.
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A tecnologia empregada é inovadora e faz uso de amplificadores de sinal e de
cabos irradiantes, 50 m para cada Access Point 3Com/HP. Todos os Access Points
são gerenciados de forma centralizada, incluindo as políticas, regras e perfis de
acesso dos usuários
7.4.3 Softwares Acadêmicos
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, através do Núcleo de Tecnologia da
Informação provê uma vasta gama de softwares e serviços de suporte técnico
para toda a comunidade acadêmica e corporativa do Instituto Presbiteriano
Mackenzie.
7.4.3.1 Principais Parceiros e Contratos
Microsoft Campus Agreement
O contrato com a Microsoft Campus Agreement (CA), cuja renovação é anual,
viabiliza a instalação e atualização da plataforma Microsoft Windows e Office
em todos os computadores da Instituição. O contrato, vigente desde 2000,
permite que funcionários com vínculo empregatício com o Instituto
Presbiteriano Mackenzie utilizem em suas residências, uma licença do MS
Windows em um computador desktop ou em um notebook.
Microsoft Home Use Program
O Programa Home Use Program (HUP), permite que o funcionário possa adquirir
uma cópia do Office por valores diferenciados.
Oracle Academy
A parceria acadêmica com a Oracle foi assinada com o Instituto Presbiteriano
Mackenzie desde maio de 2001. Permite a utilização educacional das
ferramentas de Desenvolvimento de Sistemas e do Banco de Dados Oracle,
atualmente na versão 11G.
Adobe
Os softwares da empresa Adobe são utilizados principalmente pelos alunos da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. O contrato foi renovado em 2012 e
inclui mais de 500 licenças da Suíte Adobe Design & Web Premium CS 6:
Photoshop, Acrobat, InDesign, Illustrator, DreamWeaver, Flash, After Effects e
Premiere.
Outras parcerias poderão ser firmadas a partir das necessidades dos cursos e da
ampliação de oferta de cursos na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
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7.5 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO
DIFERENCIADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 5.296/04 E
DECRETO Nº 5.773/06)
Atendendo à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, para
instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de
credenciamento de instituições, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem
como uma de suas prioridades a integração da Pessoa com Deficiência
garantindo‐lhe o acesso, o ingresso e a permanência em todos os serviços que
oferece à comunidade.
Preocupada em garantir aos alunos com deficiência, condições adequadas e
seguras de acessibilidade com segurança e autonomia, total ou assistida, às suas
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição está cuidando para
que suas instalações físicas preencham, perfeitamente, todos os requisitos para
a consecução de tal finalidade.
É objetivo da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio proporcionar às pessoas
com deficiência, um ambiente que lhes ofereça igualdade de oportunidades e
participação no processo de aprendizagem.
As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos alunos,
acomodando seus estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma
educação de qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino
apropriadas, arranjos organizacionais e uso de recursos diversificados. Todas as
ações institucionais são pautadas nas normativas regulatórias, o diálogo com a
Sociedade Civil e em específico nos “Referenciais de Acessibilidade na Educação
Superior e a Avaliação In Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES)”, instrumento expedido pelo INEP, em julho de 2013.
A estrutura física construída ‐ edificações, espaço, mobiliário e equipamentos‐
está adaptada, tendo como referência a Norma Brasil 9050, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
Atenta à sua responsabilidade social, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
adota as seguintes políticas para as Pessoas com Deficiência:
• Para os alunos com deficiência física e motora: proporcionar livre circulação
dos estudantes nos espaços de uso coletivo com a eliminação de barreiras
arquitetônicas, instalações de elevadores, elevatórias e rampas com corrimãos,
que facilitam a circulação de cadeira de rodas, adaptação de portas e banheiros
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com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas e colocação
de barras de apoio nas paredes dos banheiros.
• Para os alunos com deficiência visual: proporcionar, caso seja solicitada,
desde o acesso até a conclusão do curso, uma sala de apoio contendo: sistema
de síntese de voz, fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de
tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com
visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado ao computador.
• Para alunos deficientes auditivos: proporcionar, caso seja solicitada, desde o
acesso até a conclusão do curso, intérpretes de língua de sinais, inclusive
quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação
expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real
conhecimento do aluno, flexibilidade na correção das provas escritas,
valorizando o conteúdo semântico, aprendizado da língua portuguesa,
principalmente, na modalidade escrita, para o bom uso de vocabulário
pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado,
materiais de informações e cursos aos professores para que se esclareça a
especificidade linguística dos surdos.
• Para professores, alunos, funcionários e empregados deficientes ou com
mobilidade reduzida: pode proporcionar, caso seja solicitada, além de ajudas
técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva, constando,
especialmente, da oferta de informações sobre as características essenciais
necessárias ao aprendizado das pessoas com deficiência, cursos, seminários ou
eventos similares, ministrados por especialistas, e, cursos para o entendimento
da linguagem dos sinais.
• Para a comunidade: oferta de campanhas de sensibilização e de motivação
para a aceitação das diferenças, parcerias com as corporações profissionais e
com as entidades de classe ‐ sindicatos, associações, federações, confederações
‐ com o objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil
organizada para o reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência como
direitos humanos universais, e, integração Faculdade/Empresas para a oferta de
estágios profissionais, incluindo empregos permanentes, com adequadas
condições de atuação para as pessoas com deficiência.
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8. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
8.1 DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, INCLUINDO OS
PROGRAMAS DE EXPANSÃO PREVISTOS NO PDI
Para este Plano de Desenvolvimento Institucional foram levantados os
compromissos assumidos na implantação de cursos e programas, na melhoria
contínua do ensino, na implantação e desenvolvimento das atividades de ensino
e extensão, nos cursos de graduação, de tecnologia e Pós‐Graduação Lato Sensu,
na atualização tecnológica dos equipamentos e softwares de informática e de
tecnologia educacional e na ampliação e atualização do acervo da biblioteca.
Os investimentos foram programados a partir da projeção de novas turmas e
cursos, além da infraestrutura da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
A gestão financeira é de responsabilidade da Mantenedora, a quem caberá
liberar os pagamentos dos recursos humanos, professores e pessoal
administrativo, e outras despesas de custeio. Os investimentos são realizados
diretamente pela mantenedora, com total aderência às metas e ações inseridas
neste Plano de Desenvolvimento Institucional.
8.2 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
O orçamento geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio será apreciado
pelo Conselho Acadêmico encaminhando‐o à Entidade Mantenedora.
O desempenho econômico‐financeiro e o comportamento e evolução da receita
e da despesa serão monitorados pela Mantenedora, em parceria com a Direção
Geral. Os ajustes serão promovidos sempre que necessários, na receita, na
despesa ou nos investimentos.
A colaboração entre a mantenedora e a mantida, por intermédio de seus
dirigentes superiores, facilitará o cumprimento do orçamento e/ou sua
correção, quando houver comprovada necessidade.
8.3 PLANOS DE INVESTIMENTOS
Os investimentos serão voltados prioritariamente para viabilizar a implantação
dos programas e projetos dos cursos inseridos neste PDI, e para a melhoria
contínua do ensino, das atividades de pesquisa relacionadas ao ensino e da
extensão nas áreas da graduação e pós‐graduação.
O orçamento prevê os seguintes recursos de investimento:
 Acervo bibliográfico – R$ 150.000,00 por ano em média;
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 Aquisição de recursos tecnológicos e ampliação de hardware e software
para o laboratório de informática – R$ 174.693,00 por ano em média; e
 Outros investimentos como material permanente e reposição de
equipamentos – R$ 50.000,00 por ano em média.
Os investimentos serão realizados com recursos alocados dos resultados
financeiros apurados ano a ano. Quando o resultado financeiro não for positivo,
caberá à mantenedora suportar os investimentos, total ou parcialmente.
O resultado financeiro positivo, a ser apurado em 2019, deverá corresponder a
10% da receita, o que comprova a viabilidade econômico‐financeira do
empreendimento educacional ora proposto.
8.4 PREVISÕES ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (5 ANOS)
O planejamento econômico‐financeiro foi elaborado tendo por base as
seguintes premissas:
a) Receita
A receita básica tem por fonte principal as mensalidades escolares, provenientes
dos cursos de graduação, pós‐graduação (Lato Sensu) e extensão especificadas
na tabela 3:
Tabela 3. Previsão das Receitas do Quinquênio (2015‐2019) (R$ 1,00)

RECEITAS

15.104.097 15.402.737 15.699.351 16.001.481 16.309.229

Anuidade /
Mensalidade(+)
Bolsas(‐)

19.031.648 19.408.243 19.782.284 20.163.280 20.551.360

Diversos(+)

‐3.806.330 ‐3.881.649 ‐3.956.457 ‐4.032.656 ‐4.110.272
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

Financiamentos(+)
Inadimplência(‐)

‐133.222

‐135.858

‐138.476

‐141.143

‐143.860

As mensalidades de cada curso, com o número de vagas por turno na graduação
se distribui conforme apresentamos a seguir:

Curso
Administração Matutino
Administração Noturno
Economia Noturno
Contábeis Matutino
Contábeis Noturno
Direito Matutino

Mensalidade (R$)
1º s 2015
840,00
864,00
790,00
840,00
864,00
958,00
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Vagas
1º sem
50
50
40
60
120
50

2º sem
‐
50
40
60
60
‐

Direito Noturno
Pós Graduação

983,00
583,00

50
110

50
50

Fonte: Edital Vestibular 2015 – 1º Semestre

b) Despesa
A estimativa da despesa registra em média R$ 9.749.097,00 com recursos
humanos, professores e pessoal administrativo, incluindo encargos sociais,
conforme Tabela 4:
Tabela 4. Previsão das Despesas com pessoal (2015 – 2019)
Despesa com Pessoal
2015
2016
2017
2018
2019
Pagamento Pessoal Administrativo
3.486.547 3.521.412 3.556.627 3.592.193 3.628.115
(‐)
Pagamento Professores (‐)
6.262.550 6.325.176 6.388.427 6.452.312 6.516.835
Total
9.749.097 9.846.588 9.945.054 10.044.504 10.144.949

Para as despesas de custeio da extensão, com a iniciação científica, incluindo a
concessão de bolsas a alunos, e a pesquisa científica é destinado o montante
conforme descrito na Tabela 5.
Tabela 5. Previsão das Despesas ‐ extensão, iniciação e pesquisa científica (2015 ‐ 2019)
Extensão e Iniciação
Científica

2015

2016

2017

2018

2019

302.082

308.055

313.987

320.030

326.185

Os recursos destinados à capacitação docente e do pessoal técnico‐
administrativo encontram‐se destacados na Tabela 6.
Tabela 6. Previsão das Despesas ‐ capacitação docente e técnico‐administrativo
(2015‐2019)
Capacitação Docente
2015
2016
2017
2018
2019
e Técnico‐
45.312
46.208
47.098
48.004
48.928
Administrativo
Tabela 7. Previsão das Despesas ‐ funcionamento e do resultado do Exercício
(2015‐2019)

Despesas com Funcionamento
Despesas Administrativas (‐)
Conservação e Manutenção (‐)
Propaganda (‐)
Subtotal
Total Despesa
Resultado do Exercício

2015

2016

2017

2018

2019

3.199.646
225.760
553.200
3.978.606
14.075.097
1.028.999

3.247.641
230.275
569.796
4.047.712
14.248.563
1.154.173

3.296.355
234.881
586.890
4.118.126
14.424.265
1.275.086

3.345.801
239.578
604.497
4.189.876
14.602.414
1.399.067

3.395.988
244.370
622.631
4.262.989
14.783.051
1.526.177
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Tabela 8. Previsão das despesas de capital e do resultado líquido (2015 ‐ 2019) (R$ 1,00)
Despesas de Capital

2015

2016

2017

2018

2019

174.693

174.693

174.693

174.693

174.693

Acervo para Biblioteca

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Outros Investimentos

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Total Investimento

374.693

374.693

374.693

374.693

374.693

Resultado Líquido

654.306

779.480

900.393

1.024.374

1.151.484

Informática
(Equipamentos e
Programas)
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9. OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES

Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Divulgar a marca e
a filosofia
Mackenzie no
Estado do Rio de
Janeiro

Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Regimento Geral

Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Implementar as
diretrizes dos
Instrumentos de
Avaliação
Institucional e de
Avaliação dos
Cursos de
Graduação

Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Implementar as
diretrizes dos
Instrumentos de
Avaliação
Institucional e de
Avaliação dos
Cursos de
Graduação

Consolidar a marca e a filosofia Mackenzie no Rio de Janeiro
AÇÕES
Divulgar para o corpo docente, discente, técnico‐administrativo e sociedade
a filosofia Mackenzista
Dar continuidade ao plano de comunicação para consolidar a marca
Mackenzie no Rio de Janeiro
Realizar eventos relevantes, interna e externamente, para divulgar a filosofia
da Mackenzie e consolidar a marca

Explicitar, nas suas ações, a cosmovisão cristã reformada para a educação
e fortalecer as ações que expressam a confessionalidade
AÇÕES
Envolver a Capelania em todos os eventos da Instituição

Alcançar o Conceito Preliminar de Curso de excelência para os seus cursos
de graduação
AÇÕES
Criar equipes de trabalho, junto à CPA e às Coordenações dos Cursos de
Graduação

Estimular os NDEs para avaliação constante dos projetos pedagógicos

Desenvolver um processo contínuo de acompanhamento e autoavaliação
dos cursos e das atividades docentes
AÇÕES

Manter equipes de trabalho, junto à CPA e as Coordenações dos Cursos de
Graduação
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Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Promover
processo contínuo
de qualificação e
atualização do
corpo docente
Dar continuidade
ao Plano de
Carreira Docente
Estimular a
produção
acadêmica
docente e discente
(qualidade e
quantidade)

Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Buscar o aumento
de produção
científica
qualificada
Incrementar a
oferta de novos
cursos de
graduação
Incrementar a
oferta de cursos de
pós‐graduação em
áreas de
conhecimento
abrangidas pelos
cursos de
graduação

Manter corpo docente de alto nível, qualificado e motivado para oferecer
ensino de excelência.
AÇÕES

Incentivar a qualificação e atualização docente

Acompanhar a gestão do Plano de Carreira Docente
Atualizar política de incentivo à participação docente e discente em eventos
acadêmicos
Realizar anualmente eventos de iniciação científica para apresentação dos
trabalhos dos alunos
Promover intercâmbio com outras IES, para fins de produção acadêmica
docente e discente
Divulgar os trabalhos acadêmicos (docentes e discentes) em publicações
próprias em meios digitais ou impressos

Incentivar a Graduação e a Pós‐Graduação, propiciando maior
desenvolvimento de pesquisa.
AÇÕES
Formar grupos de trabalho, integrando os professores da graduação e da
pós‐graduação
Estimular a criação e a participação em programas de iniciação científica

Criar novos cursos de graduação

Estimular os docentes à elaboração dos cursos de pós‐graduação
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Objetivo
Estratégico
Diretriz

Aprimorar o
atendimento ao
discente

Desenvolver políticas de atendimento pedagógico e financeiro ao
discente
AÇÕES
Ampliar o Programa de Atenção e Orientação ao Discente
Incentivar a participação discente nos Programas de Nivelamento e Cursos
de Férias
Divulgar a Coordenadoria de Atendimento e Orientação Psicopedagógica, o
Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas e o Serviço
de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista
Ampliar o Programa de Bolsas
Promover a criação de novos convênios acadêmicos com instituições
públicas e privadas
Manter e ampliar as bolsas de Monitoria e Iniciação Científica

Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Implementar e
aperfeiçoar as
políticas
institucionais de
extensão
Objetivo
Estratégico
Diretrizes
Implementar e
aperfeiçoar as
políticas
institucionais
relativas à
responsabilidade
social
Implementar e
aperfeiçoar as
políticas
institucionais
relativas à
responsabilidade
ambiental
Implementar e
aperfeiçoar as
políticas
institucionais
relativas à cultura
Implementar e
aperfeiçoar as
políticas

Desenvolver atividades de extensão, incentivando a multidisciplinaridade
e a interdisciplinaridade
AÇÕES
Integrar as coordenações dos cursos de graduação para a implementação
de ações multi e interdisciplinares
Criar grupos de trabalho, envolvendo a comunidade acadêmica da
Mackenzie
Divulgar as atividades de extensão existentes
Incentivar a participação da comunidade acadêmica
Implementar e aperfeiçoar as políticas institucionais de responsabilidade
social, de responsabilidade ambiental, de cultura e de filantropia
AÇÕES

Incentivar a criação de novos projetos do Mackenzie Voluntário

Dar continuidade à realização da Semana do Meio Ambiente com auxílio de
docentes e discentes

Estimular os docentes a dar continuidade a projetos/oficinas relativas à
cultura

Manter e ampliar a divulgação das diversas modalidades de bolsas
oferecidas pela Instituição
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institucionais de
filantropia
Objetivo
Promover e difundir a inovação e o empreendedorismo
Estratégico
Diretrizes
AÇÕES
Tornar os conceitos Oferecer os conteúdos das disciplinas de Inovação e Empreendedorismo para
todos os cursos
de Inovação e
Empreendedorismo Promover seminários e palestras sobre inovação e empreendedorismo
de conhecimento
Divulgar, interna e externamente, tais seminários e palestras, para permitir
comum a todos os
maior participação da sociedade
cursos da
graduação
Criação de eventos em comum e/ou estabelecimento de parcerias estratégicas
Dinamizar a
visando disseminar a temática do empreendedorismo
interação com os
diversos setores da
sociedade
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10. CRONOGRAMA DE AÇÕES

CRONOGRAMA DE AÇÕES DA FACULDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE RIO
DESCRIÇÃO

2015.1

2015.2

2016.1

2016.2

Revisão
Bibliográfica
Biblioteca
Compra de livros
Modernização da
Biblioteca
Espaço e acesso
Biblioteca
Ante sala com
armários
para
entrada no acervo
Atualização
PPCs

dos

Criação de novos
cursos
Programa
de
atualização
pedagógica (início
de cada semestre)
Programa ENADE
Programa
atualização
tecnológica

de

Orçamento Anual
CPA
Cultura
avaliação
Institucional
CPA
Semana
Avaliação
Institucional

de

de
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2017.1

2017.2

2018.1

2018.2

2019.1

2019.2

Programa
de
Nivelamento
(início de cada
semestre)
Grupo
Pesquisa
(contínuo)

de

Projetos
Extensão
(contínuo)

de

Divulgação
dos
Planos de Cursos
Disciplinas
(início de cada
semestre)
Reuniões
Colegiado
(contínuo)

de

Reuniões do NDE
(contínuo)
Reuniões com os
representantes
(início de cada
semestre)
Comitê
de
Acessibilidade
(contínuo)
Programa
de
Apoio
Psicopedagógico
(contínuo)
Cursos de Férias
Gratuito
Forum
Permanente
de
Debates sobre o
racismo
(contínuo)
Acompanhamento
de Alunos com
Transtorno
do
Espectro Autista
(contínuo)
Acompanhamento
dos Alunos com
Necessidades
Específicas
(contínuo)
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Estágios
Curriculares
(contínuo)
Estágios
Extracurriculares
(contínuo)
Ampliação
Comunicação
com
comunidade
acadêmica
(contínuo)

da

Participação
Professores
alunos
eventos
científicos
(contínuo)

de
e
em

a

Plano de cargos e
salários (docentes
e funcionários)
Implantação
do
plano de cargos e
salários (docentes
e funcionários)
Plano
de
Progressão
na
carreira docente
Revisão do Plano
de
Cargos
e
Salários
Código de Ética
Acadêmica
Ambiente
Lazer
Espaço
convívio

de
de

ÍNDICE
Ação Pontual - início de cada semestre
Ação Contínua - ao longo dos semestres
Ação Pontual – obra, espaço físico
Ação Pontual – financeiro
Ação Fluxo Contínuo Anual
Ação Contínua - uma vez por semestre
Ações Pontuais e periódicas
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Ação Pontual – revisão e convênio
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