MANUAL DO PROGRAMA DE
EXTENSÃO ACADÊMICA
Trata-se de um guia para que o aluno aproveite ao máximo as potencialidades do programa e
interaja com os setores acadêmico e administrativo, criando assim condições para atingir os seus
objetivos.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A FACULDADE
Todas as informações sobre a instituição estão disponibilizadas no site institucional e podem ser
conferidas pelo acesso direto a plataforma Emec. http://emec.mec.gov.br/emec/consultacadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTQ4ODI=
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA E NOSSOS NÚCLEOS:
OBJETIVOS:
se adequar ao parecer CNE/CES de nº 608/2018: PROJETO DE RESOLUÇÃO- Estabelece as
Diretrizes da Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da
Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação- PNE 2014-2014 e dá outras
providências. Capítulo I, Artigos: Art. 3º, Art.4º, Art.5º, Art.6º, Art.7º, Art. 8º. disponibilizar o
conhecimento para atingir um número maior de preparação acadêmica ás pessoas em lugares
longínquos.
IDENTIFICAÇÃO/NOME DO CURSO: APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS NA
PERSPECTIVA DA AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS.
ÁREA DO CONHECIMENTO: GESTÃO E NEGÓCIOS
DURAÇÃO: Sistema de oferta modular. Cursos de extensão da Faculdade Horizonte que tem
em seus objetivos apoiar linhas de pesquisa, programas de ensino, de extensão. Os estudos da
extensão poderão ser aceitos para integralizar a grade acadêmica em cursos de graduação cuja
disciplinas tenham similaridade em sua grade.
MODALIDADE: Para esse programa a modalidade é EaD conforme a modalidade de oferta do
curso com vagas disponíveis. Os cursos de extensão serão conclusos por aplicação de Badges
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em certificações, (Barros, Nara e outros. EaD, PBL e o Desafio da Educação em Rede, UFSC
2018).
CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: A Conectividade é o processo educativo, cultural e
científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável. Oportunizar a inclusão
social e oportunidade de estudos aos menos favorecidos resgatando a auto- estima e valorização
do trabalhador. Interagir o conhecimento nos diversos campos do saber acadêmico
disponibilizando interação entre os pares na difusão do conhecimento. A inclusão acadêmica é
uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na
sociedade, a oportunidade de elaboração das práxis de um conhecimento acadêmico.
INTERDISCIPLINARIDADE: O aprofundamento de estudos na perspectiva da avaliação de
competências, poderá ser integrado para o processo de avaliação por competências pois o curso
tem interdisciplinaridade com os conhecimentos administrativos, podendo utilizar material
acadêmico complementar da disciplina disponível na biblioteca e participar de fóruns das
atividades.
INSCRIÇÃO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA APROVEITAMENTO POR COMPETÊNCIAS
EM TODOS OS NÍVEIS:
Se trata de um programa acadêmico, previsto em edital.
A inscrição deverá ser feita direto na secretaria do Núcleo, mediante apresentação dos seguintes
documentos:
Documentos:
1 fotocópia autenticada do Certificado e histórico do ensino médio
1 fotocópias do título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
1 fotocópia do Certificado de Reservista (homens); ou carteira funcional para militares
1 fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
1 fotocópia da certidão de nascimento ou casamento (legíveis e sem tarja);
1 fotocópia da Cédula de Identidade;
O candidato deverá possuir endereço eletrônico próprio e notebook ou computador com
acesso à internet de uso pessoal.
Será considerado evadido o candidato que:
Não apresentar todos os documentos exigidos para matrícula dentro do período de inscrição;
MATRÍCULA
Participarão desse processo somente as pessoas que entregaram rigorosamente todos os
documentos exigidos, sendo essa a vinculação legal do candidato ao programa.
CORPO DOCENTE
É constituído por Mestres, Doutores e Especialistas, e por professores convidados de outras
Universidades e Instituições.
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES
Estará disponibilizado na secretaria do Núcleo de extensão.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
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Sempre que houver mudança nos dados (endereço, e-mail, etc.), o aluno deverá efetuar a
atualização cadastral. O aluno deverá comunicar à Secretaria do Polo onde fez a matrícula.
A secretaria acadêmica não se responsabiliza por correspondências extraviadas devido a não
atualização cadastral.

Instituição Mantida: Faculdade Horizonte - FACHORIZONTE

Denominação do Curso:
Curso Superior de Extensão APROFUNDAMENTO DOS ESTUDOS NA PERSPECTIVA
DA AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS
Modalidade:
Extensão
Mantenedora
Nome: INSTITUTO DE DUCAÇÃO SUPERIOR HORIZONTE LTDA
Endereço: Quadra CRS 506 Bloco A
Cidade: Brasília
CEP: 70350-515
Estado: Distrito Federal
Fone: (61) 33941428
E-mail: silvana@ibeg.org
Coordenadora do Curso
Nome: Nara Regina Martins Barros
Endereço: Rua dos Lordes, 171, apto. 202
Cidade: Florianópolis CEP: 88058-525
Estado: SC
Fone: (48) 999168582
E-mail: profenara@hotmail.com
Qualificação:
(x) Graduação (x) Especialização (x) Mestrado (x) Doutorado
(x) Experiência profissional/docência relacionada com a área do curso

1- Identificação:
Programa de curso de nível superior em conformidade com o parecer CNE/CES nº 608/2018.
1a – Concepção do Programa: A Conectividade é o processo educativo, cultural e científico
que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável. Oportunizar a inclusão social e
oportunidade de estudos aos menos favorecidos resgatando a auto- estima e valorização do
trabalhador. Interagir o conhecimento nos diversos campos do saber acadêmico
disponibilizando interação entre os pares na difusão do conhecimento.
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A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento
acadêmico.

2- Principais áreas de atuação da IES

Administração, Ciências Contábeis, Gestão Pública e Pedagogia
.
3- Cursos de graduação a que se vincula o programa
Cursos/
Habilitações
Administração, reconhecido pela portaria 445 de 19 de maio de 2017
Ciências Contábeis, reconhecido pela portaria 766 de 21 de julho de 2017
Gestão Pública, autorizado pela portaria 483 de 31 de maio de 2017
Sistemas de Informação, reconhecido pela portaria 383 de 27 de abril de 2017
Pedagogia, reconhecido pela portaria 36 de 01 de julho de 2018

4- Projeto Pedagógico/Currículo do Curso
Campo do saber em que está inserido o curso:
Administração, educação, comunicação e gestão
Objetivo do Programa:
Objetivo Geral: A construção do perfil profissional e da cidadania nos diversos
segmentos que compõem a comunidade acadêmica.
Objetivos Específicos: Promover discussões e reflexões aprofundadas em torno da
realidade administrativa nas organizações públicas educacionais e de segurança
envolvendo os atores do processo; consolidar junto a operadores de funções públicas,
referenciais teóricos e didáticos que lhes permitam melhor desenvolvimento de suas
atividades; Integrar o conhecimento de agentes de Gestão Pública Educacional e da
Segurança Pública através de reflexões Inter e multidisciplinares.

Pertinência/Justificativa:
Nosso compromisso institucional está voltado ao aperfeiçoamento e formação cultural do ser
humano, à capacitação do aluno para o exercício de uma profissão, dentro das carreiras
públicas, e ao preparo para o exercício da reflexão crítica e a participação na produção e
superação do saber.
Os cursos superiores de extensão, são cursos de menor duração, com um viés profissionalizante,
alternativa para a formação superior e o rápido ingresso no mercado de trabalho. Esta
modalidade visa atender de forma rápida, eficaz e eficiente ao nicho de mercado globalizado
atual, haja vista a impossibilidade de se ter uma oferta em curto prazo dos cursos tradicionais
superiores (graduação). Vale a ressalva, que o curso de extensão não propõe substituir ou
concorrer com as graduações, mas sim complementar e atender uma necessidade premente do
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mercado.

Perfil do Egresso:
O profissional em Aprofundamento de Estudos na Perspectiva da Avaliação Por Competências,
Deverá ser capaz de:
 Conhecer e compreender os modelos de redação comercial e de atendimento, criando e
gerenciando planos de gestão e incorporando processos de inovações, bem como utilizar
as diversas ferramentas da web na vivência profissional e se apropriando de
conhecimentos pertinentes ao funcionamento organizacional

Metodologia: Portal para interação online com material complementar de estudos, utilização de sala
conferencia web, apresentações em grupo; pesquisas; leitura, análise ou síntese de uma base de dados.

Interdisciplinaridade: O aprofundamento de estudos poderá ser integrado para o processo de avaliação por
competências pois o curso tem interdisciplinaridade com os demais núcleos disciplinares dos citados cursos
tecnólogos.

Atividade Complementares: Visitas técnicas, atividades laborais.

Infraestrutura física: Ambiente Virtual, sala para atendimento de tutoria, data show, computador, acesso à
internet, secretaria, sala de aula e wcs.

Sistemas de avaliação: Os critérios de avaliação e a validade para certificação desse programa serão:
aprovação em todos os módulos exigidos por meio de certificação por BADGES, exame de proficiência
presencial no endereço onde o aluno se matriculou.

Turno (s) de funcionamento do curso: Plataforma Moodle
Data de Início: 21 de março de 2019

Carga horária total e duração prevista: Cada módulo disciplinas contempla 120
horas.
Local onde o curso será oferecido:
1) na sede e nos endereços dos núcleos de extensão disponíveis no portal:
https://faculdadehorizonte.edu.br/institucional/
2) Número máximo de alunos por encontro presencial: 50 alunos
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1- Grade curricular do curso- Programa por certificações por BADGES
Período
*

Disciplinas

Carga Horária

Curso (s) de
Graduação a que
se vincula
Todos

Único

Como Gerir Um Conflito

120

Único

Marketing Pessoal

120

Único

Gestão de Custos

120

Único

Gestão Por Competência

120

Único

Inglês Instrumental

120

Único

Oratória

120

¨

Único

Plano de Negócio

120

¨

Único

Linguística e Texto

120

¨

Único

Libras

120

¨
¨
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¨
¨

¨

