
 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1. Qual é a missão da FPS? 

A FPS tem como missão “Prestar serviços com padrão de excelência em ensino, em pesquisa e em 

extensão na área de saúde, contribuindo para a formação de profissionais competentes e éticos, 

buscando alta performance empresarial e crescimento sustentado, além de contribuir para a 

construção de uma sociedade justa”. 

 

2. Qual a visão da FPS? 

A visão da FPS é “Ser a primeira Instituição de Ensino Superior de saúde no Norte-Nordeste e ter 

todos os cursos entre os 10 melhores do país no ranking do MEC”. 

 

3.  Quais os valores da FPS? 

Respeito aos valores éticos, estéticos e políticos. 

A FPS norteia todas as ações e decisões individuais e coletivas baseados na ética. Tal princípio deve 

ser inerente à formação do profissional e coerente com os valores da instituição educacional.  

A Faculdade contempla nas suas propostas curriculares valores que fomentam a criatividade, a 

iniciativa e a liberdade de expressão, contribuindo, assim, para a aquisição atributos como crítica, 

equilíbrio, multiplicidade e respeito pela vida. 

A preparação para a vida profissional, orientada pela política da igualdade de direitos e de 

oportunidades, constitui relação entre o trabalho próprio e o dos outros, conhecendo e 

reconhecendo sua importância para o bem comum e a qualidade de vida. 

4. Quais são as Políticas da FPS? 

Ensino de graduação: reunião dos princípios norteadores para o desenvolvimento dos cursos de 

graduação da Instituição, fundamentados na valorização da formação acadêmica de qualidade, na 

defesa da gestão acadêmica democrática, na autonomia didático-pedagógica e na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

Ensino de pós-graduação Lato Sensu: tratam-se das diretrizes para o desenvolvimento de cursos de 

especialização, como instrumento de capacitação de recursos humanos para a formação de quadros 

especializados para atendimento às demandas do mercado de trabalho. 

Ensino de pós-graduação Stricto Sensu: estabelece um sistema de formação intelectual que 

privilegia a pesquisa e o ensino, visando o aprofundamento dos conhecimentos acadêmicos e 

técnico-profissionais, em campos específicos do saber. 



 

Educação à distância: define as diretrizes para a modalidade educacional, com a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares e tempo diversos. 

Extensão: esta política reúne um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos adotados para a 

promoção de atividades voltadas ao atendimento das demandas da comunidade interna e externa. 

Pesquisa: objetiva a articulação entre as atividades de iniciação científica com a formação 

profissional, com vistas a desenvolver o conhecimento acadêmico e profissional a partir da 

investigação de situações relacionadas à prática do ensino.  

Acompanhamento de egressos: trata-se de uma política de atualização sistemática de informações a 

respeito da continuidade da vida acadêmica e/ou inserção profissional, subsidiando ações de 

melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mercado de trabalho. 

Inclusão e responsabilidade socioambiental: refere-se às ações da Instituição que contribuem para 

uma sociedade mais justa e sustentável, objetivando a inclusão social, o desenvolvimento 

econômico, a melhoria da qualidade de vida. 

Mobilidade acadêmica e internacionalização: com a finalidade de proporcionar o enriquecimento na 

formação acadêmico-profissional e humana, por meio da experiência e interação com diferentes 

idiomas e culturas, a política de mobilidade acadêmica e internacionalização favorece a construção 

do da autonomia intelectual e pensamento crítico do estudante. 

 

5. O que é PDI? 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um instrumento de planejamento e gestão da 

Faculdade. Neste documento são definidas a missão institucional, a política pedagógica e as 

estratégias para atingir suas metas e objetivos. Ele deve ser elaborado tendo vista um período de 

vigência, mínimo, de 5 (cinco) anos. 

 

6. O que é obrigatório em um PDI? 

O Plano de Desenvolvimento Institucional deve ter, de acordo com o Decreto 9.235, de 15/12/2017, 

obrigatoriamente, ao menos os elementos abaixo: 

I. Missão, objetivos, metas da instituição e seu histórico de implantação e desenvolvimento; 

II. Projeto pedagógico da instituição, que conterá, entre outros, as políticas institucionais de 

ensino, pesquisa e extensão; 

III. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus cursos; 

IV. Organização didático-pedagógica da instituição; 

V. Oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto sensu; 

VI. Perfil do corpo docente; 



 

VII. Organização administrativa e políticas de gestão; 

VIII. Projeto de acervo acadêmico em meio digital; 

IX. Infraestrutura física e instalações acadêmicas. 

 

7. Como a autoavaliação influencia no PDI? 

A CPA (Comissão Própria de Avaliação), que cuida da avaliação interna da Faculdade, tem 

representações dos diversos segmentos que compõem a comunidade acadêmica (docentes, 

discentes, técnicos administrativos e sociedade civil). Responsável pela aplicação, sistematização e 

análise dos resultados oriundos da autoavaliação, tem papel fundamental na apresentação de 

subsídios para o desenvolvimento e acompanhamento das ações do PDI. 

Quer saber mais sobre a CPA? Dá uma olhada aqui! https://www.fps.edu.br/pesquisa/cpa 

 

8. Qual o papel do PDI na avaliação da FPS pelo MEC? 

http://inep.gov.br/sinaes 

O PDI é um dos principais instrumentos de referência da avaliação da educação superior, instituída 

pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES. O documento constitui a primeira, das dez dimensões, a serem avaliadas para 

estabelecimento dos indicadores de qualidade das instituições de ensino superior.  

 

9. A FPS já tem um PDI? 

Sim! O primeiro PDI da FPS foi desenvolvido para o período de 2005-2009. Logo em seguida para o 

período de 2010-2014 e, posteriormente, para o período de 2015-2019, ainda em vigência. Você 

pode ter acesso ao PDI em vigência da FPS aqui. 

 

 

10. O que é o Projeto Pedagógico Institucional – PPI? 

O Projeto Pedagógico Institucional - PPI é um instrumento teórico metodológico que define as 

políticas educacionais da Instituição. O PPI é parte integrante do PDI – É um capítulo do PDI. 

É o documento que vai nortear as práticas institucionais na área acadêmica, o seu compromisso com as questões 

sociais, bem como as estratégias de inserção regional e suas concepções sobre os processos de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

11. Como o PDI é construído? 

https://www.fps.edu.br/pesquisa/cpa
https://www.fps.edu.br/pesquisa/cpa
http://inep.gov.br/sinaes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://www.fps.edu.br/a-fps/apresentacao


 

O PDI é um documento de construção coletiva, em conjunto com os colaboradores, estudantes, 

docentes e integrantes da comunidade externa, que podem participar da consulta pública para o 

documento, emitindo suas sugestões na busca da melhoria contínua da Faculdade.  

O resultado dessa consulta é sistematizado por uma comissão de elaboração do documento e, 

posteriormente, divulgado de forma pública, para acesso geral.  

 

12. Como posso participar da construção do PDI? 

A FPS está realizando uma consulta pública para construção do novo PDI para o período de 2020-

2024, e você, que faz parte da comunidade acadêmica da instituição está convidado a pensar no 

futuro da FPS conosco. 

Nesta página você vai encontrar um link para acesso à consulta pública. Lá você encontrará diversas 

questões onde poderá emitir suas sugestões. 

Também serão organizadas oficinas com participação de representação de todos os segmentos. 

 

 

Coordenação: Setor de Desenvolvimento Institucional e CPA 

Se desejar, fale diretamente conosco: salvi.angela@fps.edu.br, julianna.ramos@fps.edu.br 
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