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Dados de Identificação 

 

Mantenedora:  

Fundação do ABC 

CNPJ n.º  57.571.275/0001-00 

Sede: Av Príncipe de Gales, 821 - Bairro Principe de Gales (Portaria 1) 

CEP 09060-650  - Santo André – SP 

Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – (Portaria 2) 

CEP 09060-870  - Santo André – SP 

Fone (11) 4993-5433  e-mail: presidente@fuabc.org.br 

 

 

 

Instituições mantidas: 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC – (FMABC) 

CNPJ n.º  57.571.275/0007-98 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 

(Portaria 1) 

Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – (Portaria 2) 

CEP 09060-870  - Santo André – SP 

Fone (11) 4993-5413 e-mail: comunicacao@fmabc.br 

 

O Centro Universitário FMABC – FMABC, por transformação da organização acadêmica junto ao MEC 

da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), por meio da Portaria MEC n. 1.167, de 9 DE NOVEMBRO 

DE 2018, com limite territorial de atuação no Estado de São Paulo, registrada sob o CNPJ 

57.571.275/0007-98, caracteriza-se como instituição privada de Ensino Superior, tendo como sua 

criadora e mantenedora a Fundação do ABC – FUABC, instituição de caráter filantrópico, com atuação 

adstrita às áreas de educação e assistência à saúde, que se configura também como pessoa jurídica 

de direito privado, registrada sob o CNPJ 57.571.275/0001-00.  

 A Faculdade, agora Centro Universitário FMABC (FMABC) é a primeira mantida pela Fundação do 

ABC, à qual compete a administração funcional, econômica e financeira, criada pelas leis n. 2.695 de 

mailto:presidente@fuabc.org.br
mailto:comunicacao@fmabc.br
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24 de maio de 1967 e n. 2.741 de 10 de julho de 1967 da Prefeitura de Santo André, n. 1.546 de 06 de 

setembro de 1967 da Prefeitura de São Bernardo do Campo e n. 1.584 de 04 de julho de 1967 da 

Prefeitura de São Caetano do Sul, com Registro Público na Comarca de Santo André, sob n. 825 de 06 

de outubro de 1967, no livro A-2 de Pessoas Jurídicas, à folha 192 com a finalidade de criar e instalar 

a Faculdade de Medicina do ABC. 

 Em 1968, mediante a grande procura por vagas em cursos de Medicina no Estado de São Paulo, 

a Fundação do ABC solicita ao Ministério de Educação de Cultura a autorização para o funcionamento 

da Faculdade de Medicina do ABC, justificando ainda que a região do ABC paulista fosse formada por 

municípios de competência econômica para viabilizar uma escola médica. Além disso, tais municípios 

seriam beneficiados em termos de melhoria de assistência e higiene do trabalho haja vista sua 

concentração industrial detentora de significativa população trabalhadora, bem como do suprimento 

de trabalho médico em franca expansão na região. 

 Inicialmente foi autorizada a funcionar como Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) pelo 

Decreto Federal n. 64.062, de 05 de fevereiro de 1969 e reconhecida pelo Decreto Federal n. 76.850, 

de 17 de dezembro de 1975, publicado no Diário Oficial da União em 18 de dezembro de 1975. 

Todavia, a Faculdade de Medicina do ABC foi transferida do sistema federal de ensino para o sistema 

estadual pelos Pareceres CFE n. 62/83 e CEE n. 1713/83, este último aprovado em 16 de novembro de 

1983 e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 22 de novembro de 1983. 

 A Faculdade de Medicina do ABC migrou do Sistema Estadual para o Sistema Federal de Ensino 

em 17/07/2013, Processo n. 201117779 de acordo com as disposições do Art. 9. E 16. da Lei 

9.394/1996, atendendo ao Edital SERES/MEC n. 1, de 9 de agosto de 2011 e o edital SERES/MEC n.1 

de 14 de agosto de 2012 que regulamentam os procedimentos do “regime de migração de sistemas”, 

necessários ao cumprimento da legislação nacional pertinente, que definem a forma como as 

instituições de educação superior preponderantemente mantidas e/ou geridas pela iniciativa privada, 

atualmente sob o poder regulatório dos sistemas estaduais de ensino serão submetidas ao 

regramento federal. 

 A Faculdade de Medicina do ABC por meio da transformação da organização acadêmica junto ao 

MEC, passou a ser Centro Universitário Saúde ABC (CUSABC), por meio da Portaria MEC n.1.167 DE 9 

de NOVEMBRO DE 2018. E em 29/12/2020, foi aprovada pelo MEC a nova denominação por 

solicitação da IES e passou a chamar Centro Universitário FMABC, com a sigla FMABC. 
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Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

 

Apresentação 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – do Centro Universitário FMABC - FMABC 

consiste num conjunto de diretrizes que buscam definir a missão do FMABC, suas metas e objetivos, 

bem como o delineamento das estratégias a serem adotadas pela Instituição para o cumprimento 

dos objetivos propostos e está intimamente articulado com a prática e os resultados da avaliação 

institucional, realizada tanto como procedimento auto avaliativo como externo. Abrangendo o 

quinquênio 2018/2022, o PDI contempla um cronograma, a metodologia de trabalho e a definição 

dos objetivos, metas e ações do FMABC, procurando observar coerência e articulação entre as 

diversas ações, preservando a manutenção de padrões de qualidade e, além disso, levando em 

consideração as condições humanas e materiais necessários ao desenvolvimento das propostas. 
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Introdução 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 QUINQUÊNIO 2018-2022 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário FMABC - FMABC, de 

acordo com diretrizes apresentadas pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de 

Educação Superior e seu Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino 

Superior, é um documento que define a missão da Instituição e as estratégias para atingir as metas 

e objetivos, abrangendo um período de cinco anos. A elaboração do PDI é vista como uma 

necessidade para o processo avaliativo das Instituições de Ensino Superior pelo Ministério da 

Educação. 

O PDI é considerado o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES) pelo 

Ministério da Educação no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 

No texto ora apresentado procurou-se incluir todos os pressupostos básicos enunciados em 

documento publicado pelas várias instâncias oficiais envolvidas - SAPIENS/DESUP/SESU/MEC - 

em dezembro de 2004, tanto no que se refere à forma de construção do documento, feita de forma 

livre para que a Instituição exercite sua criatividade e liberdade no processo de sua elaboração, mas 

mantendo presentes todos os eixos temáticos constantes do documento publicado em 2004, bem 

como os anexos requeridos (projetos de cursos previstos para o primeiro ano de vigência de PDI; 

regimento ou estatuto e outros que se fizerem necessários).  

O Decreto número. 5.773, de 9 de maio de 2006, a Portaria Normativa número 40, de 12 de 

dezembro de 2007, consolidada e republicada em 29 de dezembro de 2012 a DAES/INEP também 

foram observados na elaboração deste PDI. 

 Por outro lado, também atendendo às determinações, procurou-se elaborar um texto conciso 

e claro, tanto quanto possível, com todos os dados e informações relevantes para a análise e que 

permitam também, tanto à IES como ao MEC, identificar e monitorar o cumprimento das metas 

institucionais estabelecidas. 

Para a concretização da tarefa de elaboração do PDI do Centro Universitário FMABC foi 

constituída uma comissão bastante abrangente, composta de membros de toda a comunidade 

acadêmica, desde integrantes da diretoria, pós-graduação, extensão, coordenação de cursos, 

professores dos diversos cursos de graduação, pessoal administrativo e outros, de modo que a coleta 

de dados e informações retratasse, de fato, a realidade institucional do FMABC.  
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1. HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Breve Histórico da Mantenedora 

A Fundação do ABC, entidade civil, sem fins lucrativos, instituída na forma de Leis, através 

dos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, inscrita no Registro 

Público da Comarca de Santo André, sob no. 825, em 06 de outubro de 1967, no Livro A-2, de 

pessoas jurídicas, às folhas 192, com prazo de duração indeterminado, têm sede e foro na Cidade 

de Santo André – SP. A Fundação foi criada pelas Leis nos. 2.695, de 24.05.1967 e 2.741, de 

10.07.1967, 1.546, de 06.09.1967 e 1584, de 04.07.1967, respectivamente das Prefeituras de Santo 

André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com registro Público na Comarca de Santo 

André, sob no. 825, de 06.10.1967, no Livro A-2, de pessoas jurídicas, folhas 192. 

A Fundação do ABC criou e instalou, inicialmente, a Faculdade de Medicina do ABC em 

07.03.1968 e, posteriormente, as demais mantidas:  

• Ambulatório de Especialidades do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC 

• Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 

• Centro Hospitalar do Município de Santo André 

• UPA Central de Santo André 

• Pronto Socorro Central de São Bernardo do Campo 

• Hospital Municipal de Clínicas José Alencar de São Bernardo do Campo 

• Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo 

• Hospital de Ensino de São Bernardo do Campo 

• Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo do Campo 

• Centro de Saúde Escola Capuava em Santo André 

• Hospital Estadual Mário Covas 

• Hospital Radamés Nardini em Mauá 

• Outros (Hospital de Olhos, INCOR, Hospital Heliópolis, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 

Central Clinica Santo André) 

• Serviço de Referência em Doenças Raras pelo Ministério da Saúde (vide texto abaixo). 

• Laboratório de Análises Clínicas do CUSABC que presta serviços de diagnóstico laboratorial 

para todo o município de São Bernardo do Campo, constando de 34 UBSs, 09 UPAs e 03 

hospitais (HMU, HPSC e HCSB); Hospital da Mulher de Santo André, Hospital Emílio Ribas 

II, Hospital Penitenciário de São Paulo, AME Santo André, AME Mauá, Nefrologia – Doenças 

Renais. 
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A Fundação do ABC, na forma prevista em Lei, é pessoa jurídica de direito privado, e tem 

atuação nos Municípios que a instituíram, bem como em outros, desde que comprovado o interesse 

pelas suas finalidades. 

A Fundação do ABC tem por finalidade de acordo com o Artigo 3º de seu Estatuto: 

I – criar, organizar, instalar e manter estabelecimentos de ensino superior, nível médio, técnico-

profissionalizante, pós-graduação e pesquisa; 

II – prestar serviços de assistência à saúde, na área médica ambulatorial, hospitalar, preventiva, 

odontológica, farmacêutica e outras consideradas necessárias à proteção e à manutenção da saúde, 

diretamente ou sob a forma de intermediação de serviços, mediante plano ou regulamento próprio; 

III – promover a assistência social beneficente, educacional e de saúde a menores, idosos, 

excepcionais e a pessoas carentes; 

IV – manter hospitais universitários, de ensino e outros; 

V – prestar ajuda, quer econômico-financeira, científica e tecnológica, quer em pessoal habilitado, a 

outras instituições beneficentes de fins iguais ou semelhantes; 

VI - manter outras atividades em áreas afins, que venham a contribuir, financeiramente ou não, com 

os objetivos institucionais da fundação; 

VII – promover projetos sociais, diretamente ou com entidades afins, para a finalidade e/ou 

concessão de gratuidades à comunidade carente; 

VIII – executar e desenvolver programas de concessão de bolsas de estudo a alunos carentes, na 

forma da legislação aplicável, com autonomia para realizar o processo seletivo final. 

O Conselho de Curadores da Fundação do ABC, seu órgão máximo de deliberação, tem 

representantes dos diversos setores da sociedade, dos poderes públicos, da comunidade acadêmica 

e de funcionários, tornando-se palco interessante de controle e decisão político-administrativo da 

Instituição. A Presidência do Conselho de Curadores é ocupada por um dos três representantes do 

poder executivo municipal de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, em 

sistema de rodízio a cada dois anos. Entretanto, esta alternância não tem significado uma ruptura, 

pois, o fato de contar com a participação da Reitoria do Centro Universitário, da comunidade 

acadêmica, dos representantes do poder público, da associação de apoio, dos funcionários, dos ex-

alunos, do Ministério Público, dos empresários e da sociedade, nos órgãos de decisão, tem permitido 
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à Fundação tanto uma possibilidade de explicitar a diversidade de interesses como a continuidade 

dos projetos. 

 

1.2. História do Centro Universitário FMABC  

 O Centro Universitário FMABC, mantido da FUABC, com sede e foro na Cidade de Santo 

André/São Paulo, foi inicialmente autorizado a funcionar como Faculdade de Medicina do ABC pelo 

Decreto Federal no. 64.062, de 05 de fevereiro de 1969 e reconhecida pelo Decreto Federal no. 

76.850, de 17.12.1975, publicado no Diário Oficial da União em 18.12.1975.  

A Faculdade foi transferida do sistema federal de ensino para o sistema estadual pelos 

pareceres CFE 262/83 e CEE n. 1713/83, este último aprovado em 16.11.1983 e publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo em 22.11.1983. 

A Faculdade de Medicina do ABC migrou do Sistema Estadual para o Sistema Federal de Ensino em 

17/07/2013, Processo n. 201117779 de acordo com as disposições do Art. 9. E 16. da Lei 9.394/1996, 

atendendo ao Edital SERES/MEC n. 1, de 9 de agosto de 2011 e o edital SERES/MEC n.1 de 14 de 

agosto de 2012 que regulamentam os procedimentos do “regime de migração de sistemas”, 

necessários ao cumprimento da legislação nacional pertinente, que definem a forma como as 

instituições de educação superior preponderantemente mantidas e/ou geridas pela iniciativa privada, 

atualmente sob o poder regulatório dos sistemas estaduais de ensino serão submetidas ao 

regramento federal. 

 A Faculdade de Medicina do ABC por meio da transformação da organização acadêmica junto 

ao MEC, passou a ser Centro Universitário Saúde ABC (CUSABC), por meio da Portaria MEC 

n.1.167 DE 9 de NOVEMBRO DE 2018. E em 29/12/2020, foi aprovada pelo MEC a nova 

denominação por solicitação da IES e passou a chamar Centro Universitário FMABC, com a sigla 

FMABC. 

 O FMABC é gerido por Regimento próprio o órgão deliberativo máximo do FMABC é o 

Conselho Universitário - CONSU, todavia as decisões são tomadas tendo como base as proposições 

dos órgãos colegiados como, a Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-

Reitoria Administrativa e Financeira, Núcleo Gestor, os Colegiados de Cursos e Núcleos Docentes 

Estruturantes dos diferentes cursos, as coordenações de cursos e a representação discente. 

 Com o passar dos anos, a região do ABC sofreu grandes transformações e, para entender o 

atual papel do FMABC é preciso contextualizá-la nesse espaço.  

           O Grande ABC é formado por sete municípios altamente industrializados que, nas últimas 

décadas, enfrentaram sérios problemas econômicos e sociais. O campus da faculdade está 

estrategicamente instalado, em posição de fácil acesso para a maioria da população dessas sete 
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cidades e é considerado como um “campo neutro” no sentido político, ou seja, existe consenso de 

que a Fundação não está atrelada a um único município. Os novos preceitos constitucionais que 

estabelecem a universalização e o direito de acesso à atenção integral à saúde têm colocado a 

instituição como parceira privilegiada para suprir as lacunas em termos de assistência e assessoria 

técnica na organização dos modelos de saúde dos municípios. 

 Entendendo que sua vocação é a área da saúde, em 1998 a instituição solicitou ao Conselho 

Estadual de Educação a abertura dos cursos de Enfermagem e Ciências Farmacêuticas, autorizados 

respectivamente pelos pareceres CEE 419/98 e 561/98.  O curso de Enfermagem iniciou suas 

atividades em 1999 e o curso de Ciências Farmacêuticas, atualmente Curso de Farmácia, foi 

implantado em 2000. Atualmente, também fazem parte da instituição os cursos de Nutrição (desde 

2006), Terapia Ocupacional (desde 2006), Fisioterapia (desde 2006), Gestão em Saúde Ambiental 

(desde 2008), Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (desde 2013) e Curso Superior 

Tecnologia em Radiologia (desde 2015). 

 No campo da pós-graduação, em 1975, foi iniciado o programa de Residência Médica, 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC), em 1982, nas áreas de 

Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. 

 Acompanhando o desenvolvimento da região, os programas de Residência Médica foram 

expandidos para as áreas de: Anestesiologia, Oncologia, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, 

Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Hematologia e Hemoterapia, Medicina 

Preventiva e Social, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, 

Patologia, Psiquiatria, e Urologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Pneumologia, Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, Medicina da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde 

(englobando Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Nutricionistas e Terapeutas 

Ocupacionais), com duas áreas: Atenção no Câncer e Saúde do Idoso.   

O FMABC desenvolve também outros programas de pós-graduação lato sensu e atualmente 

possui cerca de 60 cursos. 

 Em 1998, a faculdade implantou o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, nível 

Mestrado, em Ciências da Saúde, que foi recomendado pela CAPES em 12/2002, parecer no. 

079/2003. A instituição deu um grande salto em direção à excelência com o credenciamento do 

Doutorado em Ciências da Saúde em 2010. 

 Especificamente no que diz respeito ao Programa de Saúde da Família, a instituição, na 

época FMABC, fez sua primeira aproximação também em 1998, quando iniciou uma parceria com o 

Município de São Bernardo do Campo para oferecimento de Curso de Especialização em Saúde da 

Família, dirigido a médicos e enfermeiros pertencentes ao quadro de funcionários da saúde daquela 

cidade. Importante enfatizar que o citado município não possuía equipes completas de Saúde da 

Família e que visava à capacitação dos profissionais para que pudessem compor de forma eficaz 

esses grupos. 
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 A FMABC foi a primeira faculdade do Estado de São Paulo a realizar curso de especialização 

nessa área para médicos e enfermeiros. A associação entre o FMABC e o Município, aproximando 

alunos e Agentes Comunitários de Saúde, traz para todos os atores envolvidos experiências 

marcantes e avaliadas positivamente pela instituição, gestores, profissionais e população 

beneficiada. 

 A partir de 2000, a escola aproximou-se do Polo de Capacitação, Formação e Educação 

Permanente em Saúde da Família da Região metropolitana da Grande São Paulo e de Santos, 

participando do núcleo gestor e do núcleo pedagógico. Em janeiro do corrente ano, teve início o 4º 

Curso de Especialização em Programa de Saúde da Família. É importante ressaltar que a parceria 

com a DIR-II foi mantida e que, no ano de 2001, através do Polo, ocorreu o 1º curso de Capacitação 

para Auxiliares de Enfermagem do PSF. Os professores desse curso foram, em sua maioria, 

profissionais da rede ligados ao PSF, orientados e avaliados pela coordenação do PSF na 

Faculdade. 

 Desde 2003, o Polo de Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da 

Família da Região Metropolitana da Grande São Paulo e de Santos expandiu suas atividades e 

passou a compor o Polo de Educação Permanente para o SUS da região Metropolitana da Grande 

São Paulo, sendo que o FMABC é um dos participantes e faz parte do núcleo gestor. 

 Com relação à organização administrativa, o FMABC possuiria as seguintes instâncias 

administrativas: CONSU – Conselho Universitário, Reitoria, Pró-reitoria de Graduação, Pró-reitoria 

de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação, Pró-reitoria de Extensão, Pró-reitoria Administrativa, 

Coordenação do Curso de Medicina, Coordenação do Curso de Enfermagem, Coordenação do 

Curso de Farmácia, Coordenação do Curso de Fisioterapia, Coordenação do Curso de Nutrição, 

Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional, Coordenação do Curso de Gestão em Saúde 

Ambiental, Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, Coordenação do Curso de 

Tecnologia em Radiologia, Secretaria Geral, Secretaria Acadêmica, Setor de Apoio aos 

Departamentos, Biblioteca (CADIP), Departamentos (Morfologia e Fisiologia, Patologia, Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Saúde Coletiva). Constituem órgãos 

de apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação: Comitê de Ética em Pesquisa; Comissão 

de Ética no Uso de Animais, Comissão de Pós-Graduação; Comissão de Residência Médica; 

Comissão de Internato; Diretorias Clínicas dos Hospitais. São órgãos de fomento à Pesquisa e 

Extensão: o NEPAS (Núcleo de Estudos, Pesquisa e Assessoria à Saúde), os Centros de Estudos 

(CESCO, Dermatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Oncologia). A Câmara de Graduação constitui-

se num órgão de apoio aos discentes e ao ensino de graduação em geral e possui os seguintes 

núcleos: Núcleo de Acessibilidade, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, Núcleo de Avaliação 

Acadêmica, Núcleo do Bem Estar ao Discente – NUBEM, Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento 

Docente, Núcleo de Documentação, Núcleo de Egressos, Núcleo de Nivelamento e Núcleo de 

Recepção ao Discente.  
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1.3. Missão do Centro Universitário FMABC 

A missão Institucional do Centro Universitário FMABC é promover ensino, pesquisa, 

assistência e extensão comunitária na área da saúde, de modo a constituir-se num centro de 

excelência na área da saúde, reconhecido nacional e internacionalmente. 

Para cumprir sua missão, o Centro Universitário FMABC se apoia nos seguintes valores: 

►Ética  

►Compromisso com o saber 

►Responsabilidade Social 

►Respeito aos princípios do SUS 

►Sustentabilidade Ambiental 

►Equilíbrio econômico e financeiro 

Para tornar efetiva sua missão, o FMABC se apoia nas seguintes ações: 

- Ministrar ensino superior para formação de profissionais da área da saúde. 

- Promover a pesquisa, estimulando trabalhos que enriqueçam o acervo de conhecimentos e 

técnicas nos setores por ela abrangidos; 

- Estender serviços à comunidade, sob as mais diferentes formas e em colaboração com 

instituições de caráter público e privado; 

- Manter intercâmbio com instituições do país e do exterior, visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento da metodologia do ensino, da pesquisa e da aplicação de conhecimento 

especializado; 

- Oferecer Residência Médica e Multiprofissional e em várias especialidades; 

- Manter programas de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 

Buscando sempre refletir sobre fazer o que é possível, dentro das condições físicas, 

ambientais, de recursos humanos e de recursos financeiros para a formação de cidadãos humanos, 

críticos e éticos no exercício da profissão, o FMABC é uma instituição que busca a excelência no 

ensino, na pesquisa e na assistência. 

O FMABC procura sempre apresentar aos alunos, professores, funcionários e comunidade 

as ações que a Instituição tem desenvolvido e, mais do que isso, a participação de todos no trabalho. 
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Por esse caminho, o FMABC forma mais do que profissionais capacitados para se destacarem no 

mercado de trabalho, mas que atuam também para que todos sejam cidadãos colaboradores para 

uma sociedade melhor. 

 A direção dos trabalhos busca, então, integrar todo o pessoal, de forma participativa, 

incentivando o progresso conjunto, num trabalho de conscientização da força institucional. 

Em função da missão institucionalmente estabelecida, o FMABC concentra esforços para 

contribuir na formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a 

capacidade de julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida 

profissional e cívica, conforme as exigências da sociedade moderna. 

A partir desse compromisso, o FMABC define sua política de trabalho em consonância com 

as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em interface permanente com o mercado 

de trabalho global e o sistema Educacional. 

A Instituição entende que à Educação cabe preparar os indivíduos para compreender os 

impactos das novas tecnologias na cultura por meio da concepção de sociedade como um processo 

complexo e inacabado, onde valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados. 

Sociedade “global” composta por “diferentes”, cujas características terão enorme importância para o 

FMABC na superação do “déficit de conhecimentos” e no enriquecimento do diálogo entre povos e 

entre culturas. É a partir da compreensão das diferenças individuais, da aceitação dos opostos, da 

tolerância com os adversos que se construirá a sociedade "global", pluralista e fraterna.  

A cooperação entre os cientistas transcende as fronteiras nacionais, constituindo poderoso 

instrumento para a internacionalização da pesquisa. Assim, o FMABC tem consciência do seu papel 

na realização de pesquisas que atendam ao desafio do desenvolvimento sustentável do nosso País. 

Possuí também clareza de que a pesquisa deve ser desenvolvida em integração com o ensino, pois 

é missão da Instituição preparar jovens para a pesquisa, bem como para o emprego qualificado. 

Além disso, constitui-se em polo depositário e criador de conhecimentos, exercendo importância 

fundamental na transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela humanidade num 

mundo onde os recursos cognitivos são fatores de desenvolvimento mais importantes que os 

recursos materiais. 

A Instituição também parte da necessidade de que, enquanto agência promotora de ensino 

superior deva ser possuidora de uma política de graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada 

organicamente a um projeto de sociedade e de educação. 

Como Centro de Ensino, Pesquisa e Criação de Saber, o Centro Universitário FMABC deve 

continuar contribuindo na resolução de problemas regionais ligados à formação intelectual e política 
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dos futuros dirigentes. No âmbito social, a Instituição deve provocar e participar de debates sobre as 

grandes questões éticas e científicas com as quais a sociedade se defronta. 

Preocupada com a flexibilidade, o FMABC deve preservar, sempre que possível, o caráter 

pluridimensional do ensino superior, proporcionando ao acadêmico uma sólida formação geral, 

necessária à superação dos desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção de conhecimentos. Nesse sentido, adota a prática do estudo independente, na perspectiva 

da autonomia intelectual, como requisito à autonomia profissional e o fortalecimento da articulação 

da teoria com a prática por meio da pesquisa individual e coletiva e da participação em atividades de 

extensão. 

 

1.4. Objetivos da Instituição 

Os objetivos do Centro Universitário FMABC incluem: 

- Promover ensino de qualidade por meio da criação e do desenvolvimento de atividades acadêmicas 

que considerem os conhecimentos, as habilidades, as competências e as atitudes essenciais à 

formação humana e profissional; 

- Fomentar ensino integrado à pesquisa e à extensão, num processo contínuo de construção e 

socialização de conhecimento; 

- Estimular a inserção permanente na comunidade local, integrando e procurando, com ela, buscar 

solucionar os problemas existentes. A integração de Instituição com a comunidade na qual está 

inserida caracteriza-se pela busca permanente do conhecimento das necessidades prioritárias da 

região (diagnóstico) enquanto suporte para o atendimento ao seu papel social e político. 

- Atuar como elemento de desenvolvimento e construção do saber, criando alternativas de soluções 

para os problemas postos pela sociedade, referenciando-se na ciência e na tecnologia como fator 

de avanço e de progresso da humanidade. 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

2.1. Inserção Regional 

 O Centro Universitário FMABC está inserido no grande ABC, trata-se de uma região 

tradicionalmente industrial do Estado de São Paulo, embora possua identidade própria. A sigla ABC, 

vem das três cidades, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, 

respectivamente. Mesmo não fazendo parte da sigla, outras cidades estão inseridas neste polo, tais 
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como: Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, conhecidas como as sete cidades do 

grande ABC. Estas cidades somadas totalizam cerca de 2,756 milhões (IBGE, 2017) de habitantes 

e aproximadamente 845 quilômetros quadrados, o que representa a 0,33% (Nascimento, 2005) do 

território paulista, de acordo com dados do IBGE (2010). De acordo com Moraes (2003), a região é 

considerada uma das mais importantes regiões no contexto da economia da América Latina.  

 A história do grande ABC se inicia no século XVI, quando a região servia de passagem de 

descanso para as tropas da Colônia Portuguesa e teve ocupação pelos índios, começando a 

melhorar no século XIX, por meio das instalações da ferrovia São Paulo Railway Company, mas 

tarde denominada Santos-Jundiaí. Tal situação começou a atrair indústrias que se aproveitavam das 

facilidades de transporte, da disponibilidade de áreas próximas à linha férrea e ao rio, além dos 

incentivos fiscais oferecidos por alguns municípios.  

Entre as décadas de l950 e l960 houve uma grande expansão e crescimento no setor 

automobilístico, mecânico, metalúrgico e de material elétrico, ocorrendo, consequentemente, 

aumento demográfico da região. Nesse contexto, no final da década de l960, foi criada a Fundação 

do ABC, mantenedora do Centro Universitário FMABC 

Atualmente, a região do Grande ABC é considerada o terceiro polo econômico e de mercado 

do país, superado apenas pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Uma característica marcante do Centro Universitário FMABC, que a diferencia das demais 

escolas públicas ou particulares, é o de ser um espaço público não governamental, vinculada a três 

municípios (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul). Essa característica 

favorece um processo rico de negociações e parcerias. Contribui para isso o fato de hoje a Instituição 

estar inserida na estrutura da Fundação do ABC, com instâncias de decisão mais flexíveis e com 

uma Diretoria com alto grau de legitimidade. 

Para entender o papel do Centro Universitário FMABC na região é preciso contextualizá-la 

neste espaço: o Grande ABC é formado atualmente por sete municípios altamente industrializados, 

que começam a enfrentar nesta última década sérios problemas econômicos e sociais. O campus 

da Faculdade está estrategicamente instalado em posição de fácil acesso para a maioria da 

população dos mesmos. Existe um consenso de que a IES não está atrelada a um único município. 

Os novos preceitos constitucionais que estabelecem a universalização e o direito de acesso à 

atenção integral à saúde têm colocado a Instituição como parceira privilegiada para suprir as lacunas 

em termos de assistência e assessoria técnica na organização dos modelos de Saúde. 

 Nesse sentido, estabelece um projeto de integração com os recursos públicos de Saúde da 

região, o que propicia um amplo campo de atuação e estágio para seus alunos em cenários 

localizados nos diferentes municípios em todas as mantidas da FUABC. 
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 Esta integração tem formalizado a vocação regional da Faculdade e o seu potencial em 

colaborar com o desenvolvimento de programas e projetos no campo da saúde e assistência médica 

da região do ABC. 

A atuação do Centro Universitário na extensão também tem a preocupação de privilegiar a 

inserção regional, buscando sempre, como referencial, a realidade local.  Atualmente a FUABC 

mantém convênios com os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul, Mauá, Bertioga, Praia Grande e parcerias com os municípios de Diadema, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. Pretende-se destinar 50% dos projetos de extensão para as políticas publicas da 

região. 

Os cursos que compõem o FMABC (Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, CST em Gestão Hospitalar e CST em 

Radiologia, Psicologia e Biomedicina) têm atuação, quando pertinente, nas mantidas da FUABC nos 

diferentes municípios da região do Grande ABC. 

2.2. Princípios filosóficos e teórico-metodológicos 

Para garantir sua missão, o FMABC pretende organizar a Educação por ela desenvolvida em 

torno dos “quatro Pilares da Educação” recomendados pelo Relatório para a UNESCO coordenado 

por Jacques Delors, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, de 1996. O 

relatório foi posteriormente editado sob a forma de livro e intitulado “Educação, um tesouro a 

descobrir” (DELORS, 2000):  

“Aprender a conhecer” — caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos do 

conhecimento com a finalidade precípua de descobrir, compreender, fazer ciência; 

“Aprender a fazer” — entendendo-se que, embora indissociável do “aprender a conhecer”, o 

“aprender a fazer” refere-se diretamente à formação profissional, na medida em que se trata de 

orientar o acadêmico a pôr em prática os seus conhecimentos, adaptando a educação à configuração 

do trabalho na sociedade atual; 

“Aprender a viver juntos” — constituindo-se num grande desafio na Educação em Saúde, 

tendo em vista que trata da orientação dos alunos no processo de aprendizagem para a participação, 

a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para os problemas contemporâneos; 

“Aprender a ser” — integrando as três aprendizagens anteriores e caracterizando-se pela 

elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam na formulação própria de juízos 

de valor, formando assim um cidadão e profissional decidido e preparado para agir nas diferentes 

circunstâncias da vida. 
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A Educação desenvolvida pelo Centro Universitário FMABC deve ainda levar em 

consideração que o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico 

constituindo-se, portanto, numa unidade complexa cuja saúde depende de todos os aspectos 

citados. De acordo com a Declaração de Alma-Ata (OMS/UNICEF, 1978), a saúde seria um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Assim, o ensino nos cursos do Centro Universitário FMABC, cujo principal objeto de estudo é a saúde 

do ser humano, não deve ser totalmente desintegrado por meio de disciplinas, devendo ser, em 

parte, substituído por espaços integradores do conhecimento, que consigam apreender toda a 

complexidade humana, em seu contexto (MORIN, 2002). 

Por outro lado, não se pode esquecer a necessidade de formação de profissionais 

comprometidos com o aperfeiçoamento da sociedade, como já ensinava o mestre Álvaro Vieira Pinto 

(2003): 

“A finalidade da educação não se limita à comunicação do saber formal, 

científico, técnico, artístico, etc. Esta comunicação é indispensável, está claro, 

porém o que se intenta por meio dela é a mudança da condição humana do 

indivíduo que adquire o saber. Por isso, a educação é substantiva, altera o ser 

homem. A não ser assim seria apenas adjetiva, mero ornamento da inteligência. 

O homem que adquire o saber passa a ver o mundo e a si mesmo deste outro 

ponto de vista. Por isso se torna um elemento transformador de seu mundo. Esta 

é a finalidade essencial da educação.” 

Essas diretrizes norteadoras requerem estratégias educativas variadas no pensar e fazer 

acadêmicos da Instituição que buscará gradativamente: 

- A construção coletiva — expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui a 

Instituição, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração, globalidade e 

especificidade; 

- A interação recíproca com a sociedade, caracterizada pela educação e desenvolvimento 

econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso como fortalecedora da formação 

humana e profissional; 

- A busca permanente da qualidade de ensino, entendida e incorporada como processual e 

cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando continuamente sobre que tipo de sociedade 

temos e queremos? Qual a função da Faculdade de Medicina ABC frente às novas relações sociais 

e de produção? Qual o perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de trabalho? 
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- A integração entre ensino, pesquisa e extensão buscando a construção de um processo 

educacional fundado na elaboração/reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e 

intervenção na realidade enquanto uma totalidade dinâmica e contraditória; 

- A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a coletividade 

beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, socializando o saber 

universitário e a coleta do saber não científico elaborado pela comunidade para, estruturando-o em 

bases científicas, restituí-lo a sua origem. 

- O desenvolvimento curricular — contextualizado e circunstanciado, expressão da 

concepção de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente construído na 

produção da vida material. 

- A busca permanente da unidade teoria e prática, o que exige a incorporação de professores 

e alunos em atividades de pesquisa, iniciação científica e extensão.  

-A adoção de Aspectos Metodológicos — fundados nos pressupostos da metodologia 

dialética que concebe a sociedade e a educação como dinâmicas, contraditórias e partícipes da 

construção das relações infra e superestruturais. 

É compromisso dos gestores do FMABC a análise permanente do Sistema de Ensino 

Superior. Por isso, é preciso compreender ainda as tendências e os desafios das IES no século XXI. 

Para a UNESCO (1996), as IES deverão atuar para a consolidação da relevância do ensino enquanto 

instrumento de transformação social; da qualidade de ensino, como modelo de formação cidadã e 

profissional; da cooperação internacional, entendida como fator de parceria e intercâmbio; da 

inserção regional, como mecanismo de compromisso com a sociedade e da expansão da oferta, para 

a diversificação do ensino, combate às desigualdades e aumento das matrículas.   

2.3. Organização Didático-Pedagógica 

2.3.1. Criação dos Cursos 

 O Centro Universitário FMABC, Instituição de Ensino Superior que tem como mantenedora a 

Fundação do ABC, tem como área de atuação o ensino superior para a formação de profissionais da 

saúde, em nível de graduação e pós-graduação, além de promover a pesquisa para o 

desenvolvimento de conhecimentos e técnicas na área por ela abrangida. 

 Os cursos de graduação, já autorizados e reconhecidos são: Medicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em 

Gestão Hospitalar. 
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 O curso de Tecnologia em Radiologia foi autorizado em 2015 e já foi solicitado o 

reconhecimento de curso em 2017. Em 2020 iniciou o curso de Psicologia e em 2022 o curso de 

Biomedicina. 

 

2.3.2. Desenvolvimento dos Currículos 

 As diretrizes curriculares dos cursos de graduação do FMABC, todos da área da saúde, 

constituem orientações para a elaboração dos seus currículos. A maior participação dos docentes 

na elaboração do Projeto Pedagógico dos cursos, o domínio dos objetivos do currículo, que se 

referem ao perfil do egresso, aliados ao desenvolvimento dos docentes promovidos pela instituição, 

permitem que os professores transformem suas práticas pedagógicas em metodologias ativas e 

práticas interdisciplinares, incluindo atividades práticas na Atenção Básica e demais instâncias do 

sistema de saúde, facilitando a integração da escola com a comunidade. 

 Atualmente há necessidade de grande articulação entre os conhecimentos, habilidades e 

atitudes do egresso, para que possa exercer suas atividades nas três grandes áreas de atuação de 

todos os profissionais que atuam na saúde: Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em 

Saúde. O FMABC tem a preocupação constante em construir os currículos de seus cursos de modo 

a garantir que sejam desenvolvidos de modo a permitir que a indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão, o tripé que se configura como o eixo fundamental da Universidade, seja 

contemplado.  

 Assim, além de garantir sólida formação geral e específica para enfrentar os grandes desafios 

do mercado de trabalho, que está em constante modificação, bem como as rápidas transformações 

da sociedade, há necessidade de superação das grades curriculares fechadas e estáticas, para um 

desenvolvimento curricular baseado na flexibilidade das práticas pedagógicas e mesmo 

diversificação de conteúdos. Somente com currículos flexíveis, que possam ser readaptados às 

constantes transformações do campo de trabalho e da área do conhecimento dos cursos, pode-se 

atingir a formação de um egresso que possa atuar com qualidade, eficiência e resolutividade no SUS 

e nos demais campos de atuação profissional, conforme o preconizado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para todos os cursos da área da Saúde. 

 O Centro Universitário FMABC tem dirigido todos os seus esforços, por meio de suas várias 

instâncias (Pró-Reitoria de Graduação, Câmara de Graduação, Colegiado de Curso, Núcleo Docente 

Estruturante, Coordenação de Curso) para, progressivamente, permitir o desenvolvimento dos 

currículos de acordo com o preconizado pelas diretrizes curriculares para os cursos da área da 

saúde, que possuem objetivos muito semelhantes no que se refere aos perfis dos egressos. 
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2.3.3. Projetos Pedagógicos 

 Os projetos pedagógicos de cursos – PPCs do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC, 

seguem as Diretrizes Curriculares de Curso – DCNs de graduação e possui regulamentos próprios 

aprovados da Egrégia Congregação em observância e acompanhamento do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e Colegiados de Cursos. Os PPCs seguem em anexo. 

 

2.4. Políticas Gerais de Ensino  

A estrutura educacional é fortemente influenciada por modificações na sociedade, 

especialmente no que concerne às alterações na base produtiva e de reorganização do capital, que 

enxergam na educação um meio para atingir seus objetivos. 

Tendo em vista os princípios da Universidade, a indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, a redefinição das políticas públicas na área da educação devem considerar 

as contradições que colocam de um lado a necessidade de mudanças na produção e socialização 

do conhecimento e de outro a manutenção de práticas que, direcionadas pela realidade desigual, 

possam limitar os esforços de melhoria das práticas sociais. 

Assim, quando são propostas metas ligadas às políticas das IES no que se refere ao ensino, 

à pesquisa e à extensão, é necessário que se analise adequadamente a realidade, refletindo 

constantemente sobre quais objetivos estão sendo perseguidos e quais metas deveriam, realmente, 

serem buscadas. 

Embora inicialmente a universidade brasileira tenha surgido para suprir a sociedade com 

elementos essenciais ao desenvolvimento, ausentes nas instituições de ensino profissionalizante, 

como líderes intelectuais, pesquisadores e professores, hoje em dia as instituições de ensino superior 

não devem ter como objetivo apenas formar uma elite, mas, sim, qualificar profissionais engajados 

na transformação social do país, na direção de uma sociedade mais justa. Daí a necessidade da 

estreita relação entre os três eixos, entendidos da seguinte forma:  

-ensino: formação de profissionais não apenas instrumentalizados a exercer suas atividades 

em bases sólidas, científicas e tecnológicas, mas também que tenham capacidade de refletir sobre 

a realidade e de se tornarem cidadãos com capacidade de transformação das práticas sociais, na 

busca de uma sociedade mais justa; 
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-pesquisa: produção de conhecimento inerente ao sistema de formação acadêmica deve 

possibilitar a ampliação do conhecimento acumulado e a construção e/ou reformulação de teóricas 

científicas, sempre visando à construção da consciência crítica do pesquisador e da comunidade 

científica, bem como a transferência desse conhecimento para a sociedade. Desse modo, a pesquisa 

deve contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural de forma sustentável, 

respeitando o meio ambiente e a vida. Deve, ainda, buscar a articulação com o ensino e a extensão 

entre os diversos níveis de ensino e promover oportunidades para a educação continuada.  

-extensão: democratização do conhecimento produzido pela pesquisa e acumulado ao longo 

dos anos, superando o individualismo acirrado pela competição, frequentemente encontrado nos 

meios acadêmicos. A extensão estabelece uma relação entre a universidade e outros setores da 

sociedade e deve ser voltada para os interesses da maioria da população com vistas a uma atuação 

transformadora, implementando o desenvolvimento regional. 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão do Ministério da Educação e Cultura, a 

extensão deve ser entendida como “prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população, possibilita a 

formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como espaço 

privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais 

existentes. É importante consolidar a prática da EXTENSÃO, possibilitando a constante busca do 

equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho 

acadêmico" (http://www.mec.gov.br/Sesu/planonaex.shtm). 

A responsabilidade social da faculdade está desse modo, indelevelmente ligada à extensão 

que, proporcionando a socialização do conhecimento, contribui com o compromisso de um mundo 

melhor para todos viverem.   

Por ser o Centro Universitário FMABC uma instituição que contempla vários cursos na área 

da saúde, a responsabilidade social se torna imperativa, pois sem a devida promoção, prevenção e 

recuperação dos problemas de saúde, a população não tem como ter melhorada sua condição de 

vida. 

Como meta geral da política de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário FMABC 

pode-se estabelecer a necessidade de articulação dos três eixos nos mais diferentes níveis, para 

produzir o conhecimento que contribua com as mudanças sociais responsáveis pela melhoria da 

saúde dos indivíduos e, por consequência, da qualidade de vida da sociedade abrangida pelas ações 

do FMABC 
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O Centro Universitário FMABC tem as diretrizes curriculares nacionais de seus cursos de 

graduação como norteadoras de sua política de ensino. 

 Assim, um ensino pautado em uma perspectiva humanista, formando profissionais críticos e 

reflexivos, capacitados a atuarem fundamentados em princípios éticos, cientes de sua 

responsabilidade social, comprometidos com o desenvolvimento e que promovam a melhoria da 

saúde e, portanto, da qualidade de vida da população. 

 O profissional, além da competência técnica para o exercício de suas funções na área da 

saúde, deve ser um cidadão em toda sua plenitude, compreendendo o contexto sociopolítico e 

cultural no qual está inserido, com condições de participar das discussões e implementar as 

mudanças necessárias ao progresso e bem estar da sociedade.  

 Nesse sentido, pode-se estabelecer como metas das políticas de ensino do Centro 

Universitário FMABC: 

-Formular uma política geral de ensino, tendo como fundamento a obrigatoriedade do projeto 

pedagógico como base de gestão acadêmico-administrativa de cada curso, considerando os 

postulados da Educação Continuada, expressos nas propostas das novas diretrizes curriculares, cuja 

preocupação primordial é reduzir o tempo de permanência no ensino de graduação e estabelecer 

um vínculo perene do aluno com o constante aperfeiçoamento, seja em cursos de especialização, 

ou de programas de mestrado e doutorado.  

 

-Organizar cada currículo com previsão de um percentual da carga horária total para realização 

de atividades acadêmicas alinhadas com os conteúdos, competências e habilidades previstas no 

projeto pedagógico do curso; 

 

-Implantar o acesso a modernas tecnologias criando programas que estimulem o uso de 

vídeoconferências e outras tecnologias, como um passo fundamental no desenvolvimento do 

necessário conhecimento do processo pedagógico; 

 

-Implantar programas que visem à formação interdisciplinar e ao trabalho em equipe. A 

integração das competências das diversas áreas é uma necessidade da IES e estas modalidades de 

programas de integração são fundamentais. 

 

-Oferecer ensino qualificado, promovendo atividades que instiguem a investigação e estimulem 

a capacidade crítica, assegurando atualização científica, formação integral e atendimento à demanda 

social; 
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-Promover a prática da pesquisa em todos os cursos de graduação, adotando-se políticas 

institucionais de pesquisa que atendam às novas exigências da graduação, sustentando o programa 

com dedicação dos docentes e apoio institucional aos alunos na forma de bolsas de iniciação 

científica e/ou outras estratégias; 

 

-Promover a prática da extensão na graduação, como componente indissociado dos projetos 

pedagógicos dos cursos, visando à formação mais adequada da cidadania. Este programa é 

sustentado com dedicação dos docentes e apoio institucional aos alunos; 

 

-Implementar a flexibilização dos currículos, permitindo ao corpo discente, disciplinas 

alternativas, que complementem e consolidem a formação acadêmica.  

 

-Expandir as atividades incluídas nos currículos complementares dos cursos de graduação 

(Atividades Complementares), que visam enriquecer a formação profissional, numa perspectiva de 

integração e atualização que alinhe a vivência acadêmica à realidade profissional e social. 

 Essas atividades têm caráter interdisciplinar e transversal e são oferecidas aos graduandos 

durante sua formação, em atendimento às diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos de 

graduação da área da saúde, possibilitando ao aluno a apreensão de experiências e vivências 

diversificadas, necessárias a um exercício profissional crítico, reflexivo e cidadão, desenvolvendo 

suas habilidades e competências. 

-Introduzir nos cursos de graduação o ensino à distância, conforme a legislação pertinente, 

viabilizando projetos mistos, que conciliem o ensino presencial e não presencial.   

 
2.4.1. Práticas Pedagógicas do Centro Universitário 

A adoção de metodologias inovadoras, centrada no aluno e não no professor, faz com que os 

docentes se aprofundem em estratégias pedagógicas e metodologias de ensino/aprendizagem que 

façam com que o aluno busque sua autonomia, aprendendo a aprender, aprendendo a ser e 

aprendendo a conviver, contribuindo assim, para a sua formação integral, como cidadão.   

Os docentes, assim, teriam a tarefa de articuladores do processo de formação, participando 

ativamente de projetos de pesquisa, buscando aprimorar a sua prática pedagógica e tecnológica, 

bem como refletindo sobre a suas “práxis” de modo a aperfeiçoá-la em seu próprio benefício e dos 

profissionais que dependem do aperfeiçoamento de sua atuação. 
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Deve ser ressaltada a necessidade da inserção dos alunos em projetos de pesquisa e 

extensão para que possam desenvolver competências e habilidades, além das atitudes e de 

comportamento interpessoal, importantes no que se refere aos profissionais da área da saúde. 

 

 

 

2.4.2. Seleção de Conteúdos 

 A escolha dos conteúdos dos cursos ofertados pelo FMABC que compõem as matrizes 

curriculares está centrada em competências e habilidades que o estudante deverá desenvolver até 

a conclusão do programa.  

A seleção de conteúdos que compõem as disciplinas e as atividades que integram as matrizes 

curriculares foi selecionada a partir de um perfil dos egressos estabelecidos e da missão institucional. 

Os critérios utilizados na seleção dos conteúdos curriculares obedecem ao prescrito pelas Diretrizes 

quanto às competências e habilidades necessárias aos profissionais na área da saúde no que se 

refere ao processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade 

epidemiológica regional e ao âmbito de cada profissional. 

Deste modo, os princípios que norteiam a seleção dos conteúdos curriculares de cada curso 

devem contemplar as necessidades da saúde do cidadão, família e da comunidade, respeitando as 

especificidades contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, quanto ao 

conhecimento, às competências e habilidades gerais e especificas. A matriz curricular é centrada 

nas competências e habilidades, na adoção de metodologias ativas de ensino aprendizagem 

centrada no aluno, visando alcançar o aprendizado significativo para o futuro profissional.  

 

2.4.3. Estratégias de ensino 

 Atualmente, a sociedade demanda a formação do Desenvolvimento Integral do ser humano 

por meio do processo educativo. De acordo com esse conceito, o “homem desenvolvido” tem 

características tais como a criatividade e capacidade de inovar, a capacidade de análise crítica, a 

motivação e a habilidade para resolver problemas, o sentido de responsabilidade e o espírito de 

equipe, entre outras. Essas características são fundamentais, especialmente para o profissional de 

saúde. 

 Além do desenvolvimento individual e da formação do profissional especializado, há um 

aspecto importante a ser levado em conta quando se considera as estratégias do processo ensino-

aprendizagem a serem desenvolvidas. Trata-se de formar cidadãos aptos para a vida comunitária 

numa sociedade em mudança.  
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 A definição do caminho ou estratégia a seguir para facilitar a passagem dos educandos da 

situação onde se encontram até alcançarem os objetivos, tanto técnico-profissionais como os de 

desenvolvimento individual como pessoas humanas e como agente transformador da sociedade, 

deve contemplar metodologias diferenciadas de ensino-aprendizagem. É senso comum que 

“enquanto os conteúdos disciplinares informam, os métodos de ensino formam”. Dependendo da 

metodologia adotada, o professor pode contribuir para gerar a consciência crítica ou a memória fiel, 

uma visão universalista ou uma visão estreita, o prazer de aprender e resolver problemas. Desse 

modo, conhecendo melhor seus alunos o professor pode variar e experimentar novos métodos, 

alternando os de exposição com as metodologias ativas de ensino aprendizagem e, no caso de 

cursos da área da saúde, o estudo de casos. 

 Na busca desses objetivos, o FMABC vem buscando a capacitação e o desenvolvimento 

docente nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com diversas ações, muitas delas 

programadas pelo Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Docente da Câmara de Graduação. 

 O Centro Universitário FMABC, respeitando as especificidades de cada curso, procura inserir 

em seus projetos pedagógicos de curso, metodologias ativas de ensino/aprendizagem centradas nos 

alunos, atividades práticas ligadas ao âmbito profissional com a finalidade de estimular à 

aprendizagem significativa, motivando interesse do aluno para o seu desenvolvimento.  

 No sentido de estimular a reflexão crítica do aluno, uma grande parcela dos conteúdos 

curriculares é ministrada de forma interdisciplinar, para estimular a reflexão critica e a visão 

contextualizada do futuro profissional no que se refere à saúde do individuo e da comunidade, sem 

deixar de lado os avanços tecnológicos pertinentes às profissões da área da saúde. 

 Os cursos do FMABC enfatizam o conceito de saúde como direito de todos e a atuação 

profissional de maneira a garantir à integralidade e a resolutividade da assistência nos respectivos 

campos de atuação. A responsabilidade, o compromisso e solidariedade social materializados na 

compreensão da realidade social e no estímulo à solidariedade, devem ser o ponto integrador das 

ações de extensão vinculadas ao currículo. 

2.4.4. Avaliação da aprendizagem 

O processo de avaliação dos projetos de cursos é realizado por meio de um planejamento 

elaborado anualmente em consonância com o PDI, para garantir que os objetivos e metas sejam 

alcançados. As estratégias de avaliação dos cursos são estabelecidas pelos Núcleos Docentes 

Estruturantes – NDE e Colegiados de Curso e aprovadas pela Egrégia Congregação. A 

implementação das ações de avaliação é realizada pelos coordenadores de ano e supervisionada 

pela coordenação de curso. Caso haja a percepção de que as metas e objetivos não estejam de 
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acordo com o planejado, são sugeridas pelo NDE ações de correção e alteração de rumo em suas 

reuniões mensais. 

No caso do Curso de Medicina, a IES realiza o Teste do Progresso, elaborado juntamente 

com outras instituições, num longo processo de seleção de questões que abrangem conteúdos do 

1º ao 6º ano. Essas são aplicadas para todos os estudantes do curso de graduação, num mesmo 

dia, para todas as séries do curso. 

 A necessidade de avaliação dos alunos do curso médico tem sido motivo de discussões, 

debates e propostas tanto pelo meio acadêmico quanto pelas entidades médicas e sociedade civil. 

Paralelamente à proposta de uma avaliação terminal (Exame do CREMESP), várias instituições 

iniciaram há alguns anos um processo de avaliação dos conhecimentos agregados pelos estudantes 

ao longo do curso, por meio do Teste de Progresso com apoio da Associação Brasileira de Educação 

Médica – ABEM. 

Esse teste é uma avaliação cognitiva longitudinal com os conteúdos mínimos desejáveis para 

o 6º ano sem caráter de seleção ou classificação, com base no desempenho dos estudantes e que 

permite acompanhar a evolução do conhecimento dos estudantes de forma contínua e progressiva ao 

longo do curso. A avaliação é aplicada anualmente a todos os estudantes matriculados no curso de 

Medicina, que respondem simultaneamente a questões sobre grandes áreas do conhecimento presentes 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais. No dia da prova todos os estudantes são dispensados de suas 

outras atividades acadêmicas nesse período. É útil para identificar áreas que necessitam promover 

mudanças, tendo em vista o constante aperfeiçoamento do curso, como um todo. Não tem como 

objetivo aprovar, selecionar ou classificar os estudantes, porém, pode lhes proporcionar contínua 

autoavaliação. 

Além disso, a IES conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, que tem como 

finalidade avaliar a Instituição em todas as suas dimensões, garantindo assim, a integração e a 

continuidade dos processos institucionais de avaliação. 

2.4.5. Estágios Supervisionados e prática profissional 

O estágio se constitui numa ferramenta importante na formação do futuro profissional, 

especialmente na área da saúde, integrando a teoria e a prática no âmbito profissional. 

 Na prática profissional o aluno se depara com problemas reais devendo integrar todos os 

seus conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da sua formação acadêmica para a 

resolução das situações referentes ao ambiente onde está inserido, refletindo sobre a necessidade 

de revisão destes conhecimentos (reflexão na prática). 
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Neste sentido, o estágio se apresenta como um momento bastante propício para desenvolver 

habilidades e competências, bem como integrar ensino, pesquisa e extensão, transformando-se em 

temas de trabalho de conclusão de curso. 

No caso do Curso de Medicina, o estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço é 

feito em regime de internato, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, em serviços 

próprios ou conveniados e sob a supervisão direta dos docentes do Centro Universitário. 

2.4.6. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são práticas curriculares de caráter independente, 

interdisciplinar e transversal que visam enriquecer a formação do futuro profissional, numa 

perspectiva de integração e atualização que alinhe a vivência acadêmica à realidade profissional e 

social. Essas atividades devem ser planejadas e proporcionadas ao graduando durante a formação, 

em atendimento às determinações do Conselho Nacional de Educação. O objetivo das Atividades 

Complementares é possibilitar ao aluno a apreensão de experiências e vivências diversificadas, 

inerentes e indispensáveis a um exercício profissional crítico reflexivo, contribuindo com o 

desenvolvimento das habilidades e competências do futuro profissional. Seu desenvolvimento deve 

ocorrer ao longo do curso, sem prejuízo da frequência e aproveitamento dos demais componentes 

do curso. 

São consideradas atividades complementares: monitorias, estágios, programas de iniciação 

cientifica, programas de extensão, estudos complementares, cursos realizados em outras áreas afins 

e outros. Todas estas atividades estão especificadas no regulamento próprio. 

2.4.7. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

 O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é obrigatório nos cursos do Centro Universitário 

FMABC, excetuando-se o Curso de Medicina, e tem como objetivo oferecer ao discente um exercício 

prático das atividades de revisão bibliográfica, do emprego das tecnologias de informação, da 

utilização dos recursos de informática e multimídia, de organização metodológica de trabalhos 

científicos teóricos e/ou experimentais e, principalmente, de redação científica. Visa estimular, no 

futuro profissional, o desenvolvimento de competências para a elaboração e exposição pública de 

relatórios científicos, pareceres técnicos, dissertações e teses, articulando o conhecimento adquirido 

no decorrer do curso. Tem também a finalidade de propiciar ao discente o desenvolvimento de senso 

crítico, apurando o julgamento, bem como sistematizar o conhecimento nas diferentes áreas do 

saber.  

 O Trabalho de Conclusão de Curso consta dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

graduação do FMABC, tendo regulamento próprio em cada curso. 
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 No Centro Universitário FMABC o TCC pode ter origem a partir das experiências dos 

discentes nos estágios curriculares, bem como na iniciação científica, sendo importantes 

componentes do tripé fundamental da IES, Ensino – Pesquisa – Extensão. 

2.4.8. Atividades de Monitoria  

 As atividades de monitoria estão incluídas, nos cursos de graduação do FMABC, nas 

atividades complementares constantes dos Projetos Pedagógicos e têm regulamento próprio. 

 A Monitoria destina-se a proporcionar aos discentes do FMABC a participação em atividades 

de ensino junto às disciplinas sob orientação do corpo docente, atendendo aos objetivos de despertar 

nos mesmos o gosto pela carreira docente, a cooperação mútua entre o corpo docente e discente, a 

colaboração na execução dos programas de aulas teóricas, práticas e demais atividades 

desenvolvidas pelas disciplinas, incluindo a participação na revisão de conteúdos para preparar os 

discentes para as avaliações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 A Monitoria é considerada uma forma de iniciação ao magistério universitário, necessária e 

útil em termos de formação acadêmica tanto quanto na formação do futuro profissional. 

2.4.9. Políticas de Pesquisa 

 A política de pesquisa do CUSABC, como princípio científico e educativo, vem sendo 

reconhecida como importante aliada no trabalho e na formação de professores.  

 Em 2012 o Setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação do Centro Universitário FMABC 

passou por profunda reformulação que resultou na união de todas as áreas que envolvem a pesquisa 

e o treinamento de profissionais de saúde após a graduação.  

 A unificação dos setores de Pós-Graduação stricto sensu, lato sensu, residência médica, 

iniciação científica e pesquisa clínica permite um planejamento de longo prazo mais eficaz 

principalmente no que se refere à qualidade do ensino e à captação de recursos destinados ao 

desenvolvimento institucional. Foi criado, quando ainda Faculdade, o Conselho de Pós Graduação 

composto por todos os responsáveis pelos diferentes setores da PG. No Centro Universitário será 

criada a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação que terá como um dos principais 

objetivos o planejamento estratégico, a administração e a execução das atividades de ensino e 

pesquisa em nível de pós- graduação. O regimento interno da Pós-Graduação e as normas de cada 

um dos setores estão em reformulação 

 Fazem parte da nova Pós-graduação, Pesquisa e Inovação do Centro Universitário FMABC 

as seguintes áreas: stricto sensu (mestrado e doutorado), lato sensu, iniciação científica, pesquisa 

clínica, residência médica, residência multiprofissional e livre docência.  
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2.4.10. Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto-Sensu 

 

2.4.10.1. Pós-Graduação Lato Sensu 

 A Pós-Graduação Lato Sensu é uma modalidade de educação permanente de profissionais 

que estão no mercado de trabalho para o aperfeiçoamento técnico profissional em uma área mais 

restrita do saber.  A especialização, o aprimoramento e a atualização integram a programação de 

cursos nesta modalidade. 

 A Pós-Graduação Lato Sensu (PGLS) no Centro Universitário FMABC vincula-se à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, compreendendo os cursos de Especialização 

com, no mínimo, 360 horas de duração, destinados a graduados de cursos superiores, conferindo-

lhes os respectivos certificados. 

 Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu têm como objetivo:  

a) Especialização: Aprofundamento do conhecimento acadêmico-científico e técnico do candidato na 

área de sua formação ou áreas afins; visando o aprimoramento profissional ou a formação em área 

conexa;  

b) MBA: Aprofundamento do conhecimento acadêmico-científico e técnico do candidato na área de 

sua formação ou áreas afins e capacitar profissionais com visão de negócios e de mercado, visando 

o aprimoramento de sua performance em um ambiente de trabalho competitivo e global.  

 A Pós-Graduação Lato Sensu tem por finalidade oferecer cursos interdisciplinares avançados 

nas áreas da saúde, de modo a ampliar e gerar conhecimento para o desenvolvimento filosófico, 

político, epistemológico e metodológico do trabalho profissional, com compromisso de uma prática 

social transformadora, política e tecnicamente voltada para a melhoria da vida no plano individual e 

coletivo, respeitando a complexidade diferencial de cada curso. 

 Os cursos de Especialização oferecidos pela Pós-Graduação Lato Sensu são constituídos de 

programas de estudos em níveis superiores aos estabelecidos para os cursos de graduação e 

correspondem aqueles da Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018, devendo sua 

implantação, oferta e certificação observar as disposições do Regulamento da Pós-graduação Lato 

Sensu do FMABC. 
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  Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pelo CUSABC são assim 

caracterizados:  

I. Especialização:  

a) Carga horária mínima de 360 horas, nestas não computado o tempo de orientações do trabalho 

de conclusão de curso;  

b) Todos os cursos deverão contemplar em sua matriz curricular atividades que objetivem a iniciação 

à pesquisa científica e/ou desenvolvimento metodológico;  

c) Prazo de duração: Inserido no Projeto Pedagógico de cada curso.  

II. MBA:  

a) Carga horária mínima de 360 horas, nestas não computado o tempo de visita às empresas e 

orientações do trabalho de conclusão de curso;  

b) Todos os cursos deverão contemplar em sua matriz curricular atividades que objetivem a iniciação 

à pesquisa científica e/ou desenvolvimento metodológico;  

c) Prazo de duração: Inserido no Projeto Pedagógico de cada curso.  

  

2.4.10.2. Pós-Graduação Stricto Sensu  

 Em 1998, Faculdade de Medicina do ABC, atual Centro Universitário FMABC implantou, 

visando à capacitação de recursos humanos qualificados nas áreas biológicas e da saúde para o 

ensino e a pesquisa, atendendo à demanda da Região e do Estado, o curso de pós-graduação stricto 

sensu, nível Mestrado, em Ciências da Saúde, que foi recomendado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 12/2002, parecer no. 079/2003. O 

Doutorado foi credenciado em 2010. Em 2011 houve a reforma do regimento interno da pós-

graduação agregando Lato Sensu, Stricto Sensu, Iniciação Científica, Pesquisa Clínica, COREME-

Residência Médica e Livre-Docência e, em 2013, acrescentou-se a essa nova estruturação 

organizacional a COREMU - Residência Multiprofissional. 

 Atualmente o Programa de Pós-Graduação (PPG) em Ciências da Saúde da instituição está 

na área de Medicina I da CAPES e é estruturado nas áreas de concentração em Investigação Clínica, 

Medicina Celular e Molecular e Saúde Coletiva, com linhas de pesquisa e projetos desenvolvidos por 

seu quadro de orientadores. 

 

- Programa de Bolsas pesquisadores que estimula a produção científica 
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 A inclusão de jovens docentes pesquisadores no PPG favoreceu a diversificação de formação 

dos orientadores e promoveu a criação de novas linhas de pesquisa contribuindo para a pós-

graduação brasileira na a nucleação desses jovens. 

 Os professores/pesquisadores podem solicitar bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de acordo com as 

chamadas e calendários próprios, que visam selecionar pesquisadores que possuam produção 

científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento. O 

objetivo é reconhecer o trabalho dos pesquisadores e incentivar o aumento da produção científica, 

tecnológica e de inovação de qualidade. 

 - Desenvolvimento de convênios para parcerias com o objetivo de titulação de profissionais, 

pesquisadores e docentes de diversas áreas entre as quais instituições de ensino localizadas em 

áreas remotas do país. 

 O PPG do FMABC não possui conceito junto a CAPES que permita convênios para parcerias 

com objetivo de titulação de profissionais, pesquisadores e docente. No entanto, o PPG recebe 

alunos de Instituições da região norte-nordeste e também do sul do país que priorizam a formação e 

qualificação de profissionais de saúde da região e os colocam em contato com a IES, auxiliando na 

formação científica da região de origem do profissional.  

- Programa de Pós-doutorado com docentes de alta produtividade do FMABC. 

 O Programa de Pós-doutorado consiste em um estágio realizado após a conclusão do 

Doutorado para o aprimoramento como pesquisador com o desenvolvimento de projeto de pesquisa 

com o objetivo de criar condições para a incorporação temporária a grupos de pesquisa de cientistas 

promissores, e que tenham obtido o título de doutor há menos de 7 (sete) anos. O fluxo de alunos 

no PPG é contínuo e a proposta deverá ser avaliada e ter aprovação interna pelo Conselho de Pós-

Graduação. A seleção consta da avaliação do projeto de pesquisa, currículo lattes do pesquisador, 

onde deve estar evidenciado o potencial como pesquisador, como destacado desempenho nas 

atividades de pesquisa observada pela sua produção científica em periódicos com seletiva política 

editorial, premiações, participação em reuniões científicas, estágios realizados e atuação 

profissional; além da carta de aceite da supervisão por um dos orientadores permanentes 

cadastrados no PPG. 

 

- Programa de internacionalização por meio de convênios com Universidades estrangeiras e bolsas 

para pesquisadores estrangeiros 

 Visando o estímulo a Internacionalização do PPG e o intercâmbio de alunos e pesquisadores, 

O CUSABC criou, em 2015, um setor de Relações Internacionais - o International Opportunities 
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Program- INTEROP, destinado à orientação/organização de alunos de graduação e pós-graduação, 

bem como docentes e pesquisadores da Instituição, sobre estágios no exterior e recepção de alunos, 

pesquisadores e professores estrangeiros, e também o estabelecimento de parcerias bilaterais com 

universidades e centros de pesquisa no exterior.  

 

 Advindas dessa ação, estabelecemos atualmente parceria bilateral com a Universidade de 

Emory, localizada na cidade de Atlanta/Georgia/EUA; Universidade Autônoma de Sinaloa, 

Universidade de Monterrey, Universidade Autônoma do México e Universidade de Guadalajara, no 

México; Universidade Central do Chile; Universidade de Heidelberg, na Alemanha; Universidade de 

Groningen, na Holanda; e Escola Superior de Tecnologia em Saúde de Coimbra, em Portugal. E 

como meta o FMABC está ampliando as parcerias e convênios com instituições estrangeiras.  

 

 A internacionalização do PPG do FMABC também é favorecida por meio das colaborações 

Internacionais estabelecidas por seus docentes. 

 

2.4.11. Iniciação científica 

 O Programa de Iniciação Científica (IC) é uma modalidade de pesquisa acadêmica 

desenvolvida por alunos de graduação em diversas áreas do conhecimento. Tem por objetivo 

despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes, mediante sua 

participação em projetos de pesquisa, introduzindo o jovem no domínio do método científico; e 

proporcionando ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 

métodos, bem como o estimulo ao desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.  

 O FMABC apresenta um Comitê criado exclusivamente para organizar as atividades de IC na 

Instituição, normatizadas no seu regulamento próprio. 

 

 As bolsas institucionais são concedidas em parceria com a FUABC e centros de estudos, 

NEPAS - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Assessoria à Saúde, Instituto Ideia Fértil - Centro de 

Reprodução Humana e Genética do FMABC e Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos - CEMEC. 

Os procedimentos para solicitação de bolsas são unificados, assim como o calendário.  

 Os alunos apresentam os resultados dos projetos de pesquisa na forma de pôster e oral no 

Simpósio de Iniciação Científica do FMABC, que acontece anualmente, com a participação de 

avaliadores externos à instituição e bolsistas de produtividade do CNPq, e os resumos desses 

trabalhos são publicados no periódico ABCS Health Sciences 

(https://www.portalnepas.org.br/abcshs).  

https://www.portalnepas.org.br/abcshs
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  Todos os cursos de graduação participam do Programa de Iniciação Científica Institucional. 

Os alunos destes cursos são orientados sobre o programa por meio de palestras, informações do 

site, Simpósio anual e outras estratégias de divulgação institucional. Também recebemos alunos de 

outras instituições da grande São Paulo. 

   

2.4.12. Políticas de Acessibilidade 

 

I. Condições de Acessibilidade Física para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação. 

 

No Brasil, as pessoas com deficiência representam 23,8% da população total, distribuídas 

entre 18,6% pessoas com deficiência visual, 7% motora, 5,1% auditiva e 1,4% intelectual (IBGE, 

2010). Ao relacionar o acesso das pessoas com deficiência no ensino superior, Moreira (2005) 

mostra um avanço de 358% nos últimos anos, o que ainda representa uma pequena dimensão de 

estudantes matriculados. 

Em contraponto ao Modelo Biomédico da deficiência que visa a reabilitação do indivíduo para 

sua inserção na sociedade, o Modelo Social se refere à lógica de inclusão das pessoas com 

deficiência em que a sociedade e locais públicos e privados devem se adequar e tornarem-se 

acessíveis para que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e acesso (DINIZ, 2003; 

HARRIS e ENFIELD, 2003). 

Frente a esta situação e preocupada com o constante desenvolvimento institucional, O Centro 

Universitário FMABC, ainda como FMABC, instituiu em 2015 o Núcleo de Acessibilidade da Câmara 

de Graduação, com a finalidade de propor e acompanhar as ações para a constante melhoria das 

condições institucionais seja no âmbito físico, pedagógico, atitudinal e das comunicações, destinadas 

a toda população da comunidade acadêmica, docentes, discentes, funcionários, pacientes e 

acompanhantes.  

O Núcleo de Acessibilidade tem como atribuições implementar as políticas de acessibilidade 

e inclusão na instituição; proporcionar o ingresso, o acesso e a permanência de discentes, docentes 

e funcionários com deficiência na instituição; auxiliar na redução de barreiras arquitetônicas, 

comunicacionais, instrumentais, atitudinais, metodológicas e programáticas; identificar todos os tipos 

de barreiras e acompanhar as soluções para eliminação destas barreiras no campus; sugerir e indicar 

a tecnologia assistiva e/ou recursos didáticos necessários para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e laborais da pessoa com deficiência; estimular a elaboração e desenvolvimento de 

projetos e eventos com temas sobre acessibilidade e inclusão social de pessoas com deficiência; 

conscientizar e sensibilizar a comunidade acadêmica e população, formando uma cultura de inclusão 

na instituição; buscar garantir a segurança e a integridade física das pessoas com deficiência. 
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Dentre as alterações para a acessibilidade física estão: reforma e melhoria nas salas de aula; 

adequação da biblioteca para garantir espaços acessíveis; manutenção dos banheiros adaptados; 

disponibilidade de cadeiras de rodas nas portarias de acesso; vagas demarcadas próximas às 

entradas; construção de lombofaixas nos locais de maior fluxo; placas sinalizadoras no 

estacionamento e edificações; manutenção dos elevadores e melhorias das calçadas. 

Para dar continuidade às mudanças e adequações da instituição em geral, adaptar as 

instalações físicas e inserir recursos de tecnologia assistiva, estão previstos aos próximos anos: 

- manutenção e instalação de piso tátil direcional/alerta no campus; 

- adequação de algumas rampas de acesso; 

- rebaixamento de calçadas; 

- instalação de elevadores ou plataforma elevatória/carro escalador de escadas nos prédios 

que tem seu acesso limitado; 

- instalação de sinalização visual e tátil (relevo e Braille). 

 

II. Condições de Acessibilidade Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação.  

 

A acessibilidade pode ser definida como a possibilidade de livre acesso aos locais, mobiliários 

e equipamentos, com segurança ou autonomia, pelas pessoas com deficiência (BRASIL, 2004) e é 

dividida em seis dimensões: arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, 

programática e atitudinal (SASSAKI, 2010). 

A fim de garantir condições de igualdade e equidade na acessibilidade pedagógica, atitudinal 

e das comunicações entre a comunidade acadêmica, o Núcleo de Acessibilidade do FMABC 

promove: inserção da disciplina de LIBRAS na matriz curricular dos cursos; oferta de serviços de 

tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais; inserção da disciplina de tecnologia assistiva nas 

eletivas; programa de leitor de tela e síntese de voz para auxiliar a pessoa com deficiência visual no 

uso do computador; material em Braille e áudio, quando necessário; flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência ou mobilidade 

reduzida, transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação, bem como sensibilização do 

professor diante das necessidades e particularidades do aluno. 

Para próximas ações, o Núcleo de Acessibilidade contará com movimentos de integração 

entre os acadêmicos visando a eliminação de atitude de discriminação, estigma, preconceitos e 

sensibilização da sociedade com realização de eventos sobre pessoas com deficiência e 

acessibilidade para comunidade acadêmica e geral, além da aquisição de recursos de tecnologia 

assistiva e inserção da disciplina de tecnologia assistiva na pós-graduação stricto sensu. 

 

III. Acessibilidade para pessoa com transtorno do espectro autista 
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 Conforme disposto na Lei no 12.764, de 27/12/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368, 

de 2 de dezembro de 2014, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema 

educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior. 

O Centro Universitário FMABC visa promover o conhecimento e formar Profissionais da 

Saúde competentes e habilitados para o exercício do trabalho na comunidade, integrando equipes 

multiprofissionais e contribuindo sempre para o bem-estar da sociedade e melhoria da qualidade de 

vida da população a ser atendida. 

O Núcleo de Acessibilidade, o Núcleo do Bem Estar ao Discente (NUBEM) e o Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico (NAP) da Câmara de Graduação oferecem atendimento aos discentes para 

zelar por sua saúde, formação acadêmica e inclusão da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

desenvolvendo junto aos cursos (coordenadores e docentes) programas especiais para garantir sua 

plena participação e inclusão no ensino.  

 Para atingir os nossos objetivos, são realizadas as seguintes ações:  

 - atendimento psicopedagógico aos alunos com dificuldade de aprendizagem; 

 - flexibilidade de tempo nas atividades e avaliações realizadas durante a aula; 

- orientações aos docentes diante das necessidades de cada discente; 

 - reuniões periódicas entre coordenadores e discentes para verificação das dificuldades e o 

nível de satisfação dos estudantes com esses núcleos. 

 

2.5. Políticas de Comunicação  

O Centro Universitário FMABC possui política de comunicação chamada de Departamento 

de Comunicação e Marketing Educacional do FMABC que objetiva integrar as ações e peças 

comunicacionais de maneira estratégica, atendendo às necessidades da instituição. 

 

O departamento é o responsável pela atualização e gerenciamento dos canais de 

comunicação oficiais do Centro Universitário, disponibilizando informações importantes aos corpos 

docente, discente e aos funcionários.  

 

Além da comunicação interna, o departamento de Comunicação e Marketing Educacional 

define e implanta políticas de comunicação com os públicos que convivem com a instituição, 

estreitando o relacionamento com a comunidade acadêmica e a que utiliza os ambulatórios, hospitais 

de ensino e postos de atendimento à população. 
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Desenvolver e executar projetos de comunicação integrada também são responsabilidades 

do departamento, servindo como instrumento de informação e formação, utilizando os recursos da 

comunicação interna, institucional, administrativa e mercadológica, preservando a imagem e a 

atuação de destaque que possui o FMABC. 

 

Atividades do Departamento de Comunicação e Marketing Educacional: 

 Gerenciar os canais de comunicação oficiais do FMABC, incluindo a divulgação de eventos 

e atividades no ambiente acadêmico.  

 Editar o Boletim Interno do Centro Universitário FMABC. 

 

1) Comunicação Externa: 

 

 Realizada por meio de divulgação em meios de comunicação da região, página e perfil 

Facebook, e-mail, jornal próprio e outros canais de atendimentos variados. 

 

2)  Comunicação Interna: 

 

Realizada por meio de grupo fechado do Facebook, quadros de aviso, jornal próprio, 

contato direto com representantes de sala dos respectivos cursos. 

 

2.6. Auto Avaliação Institucional  

2.6.1. Descrição 

 

Conforme Lei nº 10.861 de 14 de maio de 2004, foi instituída oficialmente a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) do Centro Universitário FMABC (FMABC) em cumprimento às determinações 

MEC – SESu – INEP – SINAES, mediante Portaria nº 17/2004. A comissão iniciou-se com 10 

integrantes, representando corpo administrativo, corpo docente, corpo discente da IES e sociedade 

civil. 

É um órgão que atua de forma autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior que tem por atribuição coordenar os processos 

internos de avaliação da instituição e sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Além disso, a CPA do 

FMABC também auxilia a Reitoria fornecendo subsídios para a implementação de ações com o 

objetivo de melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão através da avaliação das respostas dadas. 
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A última composição da Comissão Própria de Avaliação foi instituída pela Portaria n. 

041/2016. 

 

 

2.6.2. Objetivos 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem a finalidade de desenvolver seu programa de 

autoavaliação institucional, entendendo-o como um processo permanente e contínuo. Cabe à CPA 

o acompanhamento das ações que visam o alcance da Missão, das metas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e da Responsabilidade Social do FMABC. 

  A CPA analisa e avalia os eixos abaixo descritos, que foram estabelecidos no novo 

instrumento de autoavaliação institucional externa em 2014, pela Normativa n.65. O agrupamento 

das dimensões em eixos visa facilitar o diálogo entre as atividades que devem ser articuladas no 

momento da avaliação. Os eixos ficaram dispostos da seguinte forma: 

 

EIXOS 

1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES 

(Planejamento e Avaliação). Inclui também um Relato Institucional, que descreve e 

evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em 

relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo os relatórios 

emanados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), do período que constituiu o 

objeto de avaliação. 

2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. 

3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa 

e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e  9 (Políticas de Atendimento aos 

Discentes) do SINAES. 

4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 

5 – Infraestrutura Física: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. 

 

A autoavaliação é um processo contínuo que visa auxiliar na identificação das fragilidades e 

potencialidades do FMABC, além de atuar na tomada de decisões junto aos gestores para garantir 

a melhoria do que foi identificado através das avaliações.  
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 Um dos objetivos da CPA é sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação com o intuito de fortalecer a autoavaliação institucional e, consequentemente, a relação 

entre toda comunidade (gestores, funcionários, docentes e discentes).  

 

2.6.3. Etapas e Sensibilização 

 

Todos os anos, a Comissão Própria de Avaliação do FMABC dará continuidade ao processo 

de avaliação interna, considerando as áreas de ensino, pesquisa e extensão. São realizadas 

avaliações das disciplinas/docentes e da instituição. 

No início de cada ano letivo são estabelecidas as ações a serem realizadas pela CPA e ao 

longo do ano são realizadas as aplicações dos questionários.  

Além da autoavaliação institucional realizada pelos questionários, a CPA do FMABC também 

utiliza os seguintes documentos considerados de suma importância no processo de avaliação da 

IES:  

- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);  

- Relatório de atividades do FMABC: elaborado anualmente, informando todas as ações 

institucionais realizadas, o qual contempla a avaliação da tríplice-função: ensino, pesquisa e 

extensão. Esses relatórios são elaborados e construídos por todos os setores da faculdade e 

submetidos para a diretoria que os encaminham para a mantenedora e para a CPA; 

- Resultados das avaliações externas. 

Seguindo as recomendações do SINAES, lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, os dados 

coletados possuem caráter quantitativo e qualitativo, compreendendo dois contextos: a avaliação 

externa e a avaliação interna.  

Da avaliação externa, a CPA utiliza os resultados obtidos nas visitas in loco, no ENADE e em 

outras avaliações dos cursos (reconhecimento e Guia do Estudante). Da avaliação interna, os dados 

utilizados se baseiam em relatórios dos setores e questionários de avaliação.  

A avaliação interna é dividida em dois grupos: o primeiro é a avaliação institucional, que 

compreende a avaliação dos setores da instituição e o segundo corresponde a avaliação das 

disciplinas/docente.  

Visando ampliar a avaliação institucional foi criado com aprovação da Congregação, o Núcleo 

de Avaliação Acadêmica que em conjunto com a CPA, elabora instrumentos de avaliação acadêmica 

da IES.  

 

2.6.4. Análise, metas, reavaliação, características e desenvolvimento do Programa de 

Avaliação Institucional 
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Em 2017, houve a reestruturação dos questionários nas reuniões da CPA, incluindo 

sugestões dos discentes, docentes, funcionários e sociedade civil. Todo o processo da autoavaliação 

foi planejado e discutido na CPA.  

Para a distribuição e aplicação dos questionários, toda comunidade acadêmica (discentes, 

docentes e funcionários) é comunicada sobre a importância da avaliação, assim como o período de 

aplicação e o prazo. São levantadas questões que contemplam as dimensões estabelecidas para a 

autoavaliação, de forma a identificar as fragilidades e as potencialidades da Instituição. Os 

questionários são enviados para toda comunidade acadêmica por meio de endereço eletrônico com 

o link de acesso e o convite de participação.  

A avaliação institucional ocorre uma vez ao ano, durante um período estipulado e divulgado. 

Os discentes, docentes e funcionários têm acesso por meio eletrônico ao link do questionário de 

avaliação da instituição e os resultados são divulgados ao Núcleo Gestor, coordenadores e toda 

comunidade acadêmica.  

A avaliação das disciplinas/docentes ocorre duas vezes ao ano (junho e novembro), durante 

um período estipulado e divulgado. Os estudantes têm acesso por meio eletrônico ao link do 

questionário de avaliação de todas as disciplinas/docentes que ministraram aulas para sua turma no 

período avaliado e realizam sua autoavaliação. Os resultados são divulgados aos coordenadores de 

cada curso que os apresentam aos docentes para analisar as possíveis modificações sugeridas pelos 

discentes. Os coordenadores ainda enviam ao Núcleo de Avaliação Acadêmica da Câmara de 

Graduação um relatório indicando as ações tomadas em relação às avaliações das 

disciplinas/docentes. 

A participação dos discentes, docentes e funcionários é voluntária e estimulada a partir de 

campanha nos meios de comunicação internos, banners informativos na recepção do prédio de aulas 

e também pela intervenção direta dos coordenadores dos cursos, professores e demais gestores das 

áreas administrativas. 

Todo ano, ao elaborar o relatório para ser apresentado ao INEP, a CPA busca monitorar o 

alcance dos objetivos e metas previstas no PDI, procurando apresentar ao Núcleo Gestor uma 

análise do caminho percorrido nesse período. A CPA busca auxiliar na tomada de decisões 

fundamentada nos processos avaliativos. 

Os resultados são apresentados na reunião do Conselho Universitário que possui 

representantes de cada segmento da comunidade acadêmica, no mural da biblioteca e também no 

site do FMABC. 

Todas as informações e resultados obtidos nas avaliações da CPA são discutidos em 

conjunto com o Núcleo Gestor para verificar as eventuais necessidades de mudanças e 

possibilidades de serem implantados. 
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2.7. Políticas de Gestão 

A diversidade das ofertas de oportunidades de ensino e as diferentes missões institucionais 

e acadêmicas são elementos fundamentais para o sistema de ensino. Essa diversidade possibilita 

IES de perfis diferentes. O próprio MEC incentiva a flexibilidade da oferta, por exemplo, por meio dos 

cursos sequenciais e de educação à distância. A educação continuada e a oferta de cursos para a 

comunidade são oportunidades de extensão e de formação de pessoas que necessitam da 

ampliação da oferta das IES. O FMABC está comprometido com a diversificação da oferta e tem 

como parâmetros as seguintes metas: 

  - Oferta de cursos, produtos e serviços tendo como referência a qualidade; 

- Ampliação do número de cursos focados na demanda local e regional, tendo nas tendências 

globais da educação superior a referência para a ampliação da oferta; 

- Diversificação focada na demanda do mercado e na identidade da Medicina ABC; 

- Incentivo à interdisciplinaridade, à integração das áreas do conhecimento e na busca de 

flexibilidade da estrutura curricular dos cursos; 

- Consolidação dos cursos sequenciais e a organização da educação a distância - EaD; 

- Revisão e avaliação da diversificação da oferta. 

O FMABC entende que o planejamento deve nortear as ações da instituição. É indispensável 

manter um permanente e atento controle da operacionalização das metas, pois a conjuntura requer 

a definição objetiva e concreta dos processos, além da indicação de uma equipe capaz de gerenciar 

os procedimentos que desencadeiam a realização do plano de desenvolvimento institucional. Deve 

ser a tônica da política institucional visualizar as tarefas operativas, a inter-relação dos processos, 

as normas legais, decretos, planos, diretrizes, projetos, enfim, de todas as atividades que O Centro 

Universitário FMABC desenvolve para e com seus alunos.  

A Instituição deve valorizar continuamente a avaliação de todos os processos, como forma 

de consolidar a qualidade na execução das estratégias. São estabelecidas prioridades elaboradas a 

partir do diagnóstico e das condições concretas da Instituição. Respeitar os valores políticos do 

Centro Universitário FMABC é condição de sucesso do plano de desenvolvimento. 

Cabe à Comissão Permanente de Avaliação - CPA estabelecer os objetivos, traçar as 

estratégias e estipular as metas. As estratégias são desenhadas a partir das análises do ambiente 

interno e externo do Centro Universitário FMABC. O resultado dos trabalhos da Comissão é 

decorrente de discussões em todos os segmentos da Instituição. 
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Um importante diferencial e um dos grandes avanços do FMABC está na criação e 

implementação da Câmara de Graduação. Atualmente no âmbito educacional faz-se necessário criar 

uma câmara de apoio que atenda as necessidades do corpo docente e discente tanto em seus 

aspectos psicológicos, quanto pedagógicos. Vale ressaltar que a criação e a implementação desta 

Câmara deve ser consonante com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e com os Projetos 

Pedagógicos de Cursos – PPCs, lembrando que a existência do serviço ora proposto integra os 

componentes do Sistema Nacional De Avaliação Da Educação Superior - SINAES – na Dimensão 1: 

Organização Didático Pedagógica, item 9 – atendimento ao discente. Justifica-se, dessa forma, sua 

importância para a Instituição de Ensino. 

 A Câmara de Graduação pretende institucionalizar uma prática efetiva junto ao corpo docente 

e discente, favorecendo uma ação pedagógica que acolha e compreenda as necessidades tanto dos 

alunos quanto dos professores, da comunidade acad~emica.  

 A criação da Câmara de Graduação visa atender uma tripla necessidade e, portanto, justifica-

se por:  

   1. Amparar a comunidade acadêmica dos cursos de graduação; 

   2. Fomentar consistência para a formação acadêmica (LDB, SINAES/INEP); 

   3. Efetivar a criação e implementar uma Câmara de apoio já prevista no PDI e PPCs da IES. 

 A composição da Câmara de Graduação seria composta dos seguintes núcleos:  

- Núcleo de Apoio Psicopedagógico; 

- Núcleo do Bem-Estar ao Discente; 

- Núcleo de Egressos; 

- Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Docente; 

- Núcleo de Nivelamento; 

- Núcleo de Recepção ao Discente 

- Núcleo de Avaliação Acadêmica; 

- Núcleo de Documentação 

- Núcleo de Acessibilidade 

 

2.8. Responsabilidade Social da Instituição 

O CUSABC, como Instituição comprometida em preparar profissionais competentes para o 

exercício da profissão, considera imprescindível a relação com empresas, órgãos públicos, 

governamentais e não-governamentais, uma vez que, via de regra, a consolidação na comunidade 

é indispensável a qualquer projeto de educação. Enquanto processo, a parceria com tais entidades 

se materializa por meio de inúmeras formas de mútua cooperação que permitem, entre outras, as 

seguintes práticas e iniciativas:  
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-ampliar da oferta de estágios para alunos e egressos; 

  

-implementar mudanças no perfil profissiográfico e nas práticas pedagógicas;  

 

-estabelecer parcerias, convênios e desenvolvimento de projetos de pesquisa ou de caráter 

social;  

 

-financiar projetos acadêmicos. 

 

-verificar os parâmetros tecnológicos e as tendências de formação profissional, segundo as 

transformações empreendidas pelas empresas, órgãos públicos, governamentais e não-

governamentais, que se tornam um dos parâmetros de referência para os projetos pedagógicos dos 

cursos. Isto não significa que a instituição reduz sua formação às tendências apontadas pelas 

empresas, órgãos públicos, governamentais e não-governamentais. 

 

-realizar feiras e outros eventos com a participação efetiva das empresas, órgãos públicos, 

governamentais e não-governamentais, para mostrarem e divulgarem seus produtos, apresentarem 

seus setores, fortalecerem a relação com a sociedade, realizarem o marketing institucional e 

oferecerem estágios, empregos e parcerias; 

 

-estabelecer diálogo, por meio de reuniões para a elaboração de projetos conjuntos, elaboração 

de cenários e análise de mercado; 

 

-apresentar a empresas, órgãos públicos, governamentais e não-governamentais de projetos 

educacionais, tecnológicos, científicos e culturais para o financiamento; 

 

-convidar empresários para análise do perfil profissiográfico dos cursos; 

 

-mapear as empresas, órgãos públicos, governamentais e não-governamentais, de seus 

produtos e oportunidades de negócios. 

 

 

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

3.1. Metas e Ações 
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Considerando a concepção de educação adotada pela Instituição, o Centro Universitário 

FMABC estabeleceu como metas Institucionais a serem perseguidas: 

- Universalização da Atenção Integral à Saúde, com a participação da Instituição na elaboração de 

projetos e implementação de programas na região do ABC, ou mesmo assessorando a administração 

pública no sentido de contribuir para aprimorar a qualidade do atendimento ao usuário da Atenção 

Primária dos municípios dessa região.  

- Desenvolvimento de projetos específicos de caráter social, por parte de cada curso de graduação, 

investindo em educação continuada e extensão comunitária, com intensa participação de projetos 

de impacto social indicados por um diálogo constante com a comunidade regional para verificação 

das demandas. 

- Promoção da melhoria da qualidade acadêmica, privilegiando a qualificação formal e social dos 

indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações político-acadêmicas e administrativas 

pertinentes à sua missão.  

- Consolidação da sistemática de avaliação institucional e acompanhamento contínuo das ações que 

configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis com o cumprimento 

de sua missão e, de modo flexível, corrigindo os rumos, quando necessário.  

- Garantia da qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os processos de trabalho e 

adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às 

exigências de sua missão acadêmica, técnica e administrativa. 

Para avançar no sentido da concretização das metas institucionais, pretendem-se, nos 

próximos cinco anos, concretizar as ações abaixo descritas:  

Ações/Metas 

Consolidar um plano de gestão financeira, integrando o 

FMABC e a FUABC, garantindo a sustentabilidade do 

FMABC. 

Investir vigorosamente na expansão da infraestrutura, com o 

objetivo de atender às necessidades do FMABC. 

Expandir as atividades incluídas no currículo complementar 

de modo a ampliar a visão humanista e cidadã dos 

profissionais de saúde, conforme determinam as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação na área 

da saúde. 

Divulgar amplamente a toda a comunidade acadêmica os 

resultados das avaliações: interna (autoavaliação), com base 

no relatório da CPA – Comissão Própria de Avaliação, bem 

como a Avaliação Externa realizada periodicamente pelos 

avaliadores do MEC, as análises e reflexões sobre as 

mesmas, tendo como objetivo ações para aperfeiçoamento 

institucional, tanto no ensino, pesquisa e extensão como na 

gestão administrativa e financeira.  

Aperfeiçoar e unificar os sistemas de informação interna, 

favorecendo melhor gerenciamento estratégico, agilizando as 

trocas de informação, consolidando o trabalho em rede. 

Acompanhar e avaliar as informações do Núcleo de 

Egressos. 

Atualizar o acervo da biblioteca, adequando às necessidades 

dos diferentes cursos do FMABC. 

Dar continuidade aos Programas, Universidade para Todos 

(PROUNI), Financiamento Estudantil (FIES) e Bolsa Social. 

Implementar o Plano de Carreira Docente. 

Implementar o Plano de Carreira para os setores técnico e 

administrativo (cargos e salários). 

Oferecer, anualmente, um programa de capacitação para o 

corpo técnico-administrativo e docentes. 

Manter, no mínimo 70% de docentes com título acadêmico de 

mestre ou doutores. 

Manter, no mínimo 20% dos docentes contratados em regime 

de tempo integral e os demais em tempo parcial de, no 

mínimo, 12 horas. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

Investir vigorosamente na implantação de cursos de lato 

sensu, para atualização e aperfeiçoamento profissional 

contribuindo, assim, para a Educação Continuada dos 

profissionais de saúde da região. 

Ampliar a prestação de serviços assistenciais e incentivar 

todas as áreas para a qualificação da assistência atrelada ao 

Centro Universitário FMABC.  

Vincular as atividades de saúde do FMABC na gestão e 

assistência nos serviços mantidos pela FUABC. 

Implementar e ampliar o atendimento aos pacientes com 

doenças raras e atrelar ao atendimento do ambulatório de 

especialidades do Centro Universitário FMABC. 

Estabelecer pelo menos 50% de projetos de extensão para as 

políticas públicas da área da saúde. 

Aumentar a nota da Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Criar novo programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Garantir que pelo menos 75% dos participantes dos projetos 

de extensão sejam membros da comunidade acadêmica. 

Reorientar as bolsas de iniciação cientifica para projetos 

associados a programas de pesquisa e Pós-Graduação, 

voltados à melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Propor, pelo menos, uma linha de pesquisa para cada um dos 

Cursos de Graduação do FMABC, que contemple os temas 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs; 

Implementar o Mestrado Profissionalizante.  

Estabelecer um núcleo de comunicação e marketing; 

Criar Núcleo de Educação a Distância e promover e Implantar 

um Programa de Educação a Distância – EaD. 
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Ampliar intercâmbios institucionais com centros nacionais e 

internacionais de excelência no ensino x pesquisa x extensão. 

Implantar novos cursos de graduação. 

Manter e atualizar o programa de acessibilidade institucional. 

Ampliar e modernizar os laboratórios de habilidades e para 

fins didáticos. 

Estabelecer um programa de sustentabilidade financeira dos 

cursos de graduação do FMABC. 

Manter e aumentar as parcerias em nível de Pós-Graduação 

em Lato e Stricto Sensu com Instituições de regiões com 

deficiência no País 

 

4. CORPO DOCENTE  

 

 A política de gestão de pessoas, incluindo os docentes, vem evoluindo nos últimos anos no 

FMABC e é realizada pelo Setor de Recursos Humanos do Centro Universitário FMABC. O RH do 

FMABC elabora o Manual de Normativas Internas que tem por objetivo esclarecer os direitos e 

deveres do colaborador e empregador.  

 Este documento aborda as obrigações comuns a todos, facilidade e praticidade nas atividades 

desenvolvidas de todos os departamentos, procedimentos, horários, segurança, penalidades e 

disposições gerais.   

 

4.1. Requisitos de titulação e regime de trabalho 

  

 Os docentes possuem titulação compatível para atender o projeto pedagógico dos cursos 

com excelência e qualidade no ensino, extensão e pesquisa. Os regimes de trabalho do corpo 

docente adotado no FMABC são horista, tempo parcial e tempo integral (sem dedicação exclusiva). 

 O número de docentes com formação de pós-graduação Stricto Sensu aumentou no período 

de 2013-2017, ou seja, o CUSABC retrata um quadro positivo em relação à titulação do seu corpo 

docente, uma vez que 77,2% dos professores apresentam formação de pós-graduação Stricto-Sensu 

e 21,5% de pós-graduação Lato Sensu. 

 A distribuição de docentes por titulação está representada na tabela 1. 
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Tabela 1 – Relação de docentes por titulação - 2017 

TITULAÇÃO NÚMERO DE DOCENTES % 

Doutorado 145 47,5 

Mestrado 106 34,8 

Especialização 54 17,7 

Total 305 100 

 Fonte: Elaborada pela Comissão do PDI a partir dos dados do Censo. 
 

O FMABC incentiva a titulação de seus docentes nos programas de Mestrado e Doutorado.  

 

4.2. Plano de Carreira Docente e Políticas de qualificação  

 

O plano de carreira do FMABC prevê os seguintes regimes de trabalho:  

I – Regime de Tempo Integral – jornada de 40 horas semanais de trabalho na instituição.  

II – Regime de Tempo Parcial – jornada de 12 ou mais horas de trabalho semanais na 

instituição.  

III – Horista – jornada de trabalho inferior a 12 horas semanais na instituição. 

A distribuição de docentes por regime de trabalho está representada na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Relação de docentes por regime de trabalho - 2017 

REGIME DE 

TRABALHO* 
NÚMERO DE DOCENTES % 

Tempo Integral 63 20,8 

Tempo Parcial 177 58,4 

Horista 63 20,8 

Total 303 100 

 Fonte: Elaborada pela Comissão do PDI a partir dos dados do Censo. 
        * Dois docentes afastados 

 

  O quadro de carreira docente compreende as seguintes categorias de Professor Efetivo:  

I. Titular;  

II. Assistente Doutor;  

III. Assistente Mestre;  

IV. Auxiliar. 
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A distribuição das categorias docentes (número de professores auxiliar, assistente e titular) é 

definido conforme a necessidade do curso. 

A progressão funcional do docente ocorre mediante planejamento da gestão da IES por meio 

de edital do processo de títulos com normas estabelecidas e aprovadas na Congregação. A avaliação 

da documentação é realizada pelo Núcleo de Avaliação Acadêmica da Câmara de Graduação. 

A política de qualificação do corpo docente é realizada pelo Núcleo de Capacitação e 

Desenvolvimento Docente que tem a finalidade de programar e organizar os cursos de capacitação 

para os docentes da faculdade. Cada curso instituiu o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente (APED) para a realização de eventos destinados ao aprimoramento docente. 

 

4.3. Critérios de Seleção e Contratação  

 

A relação de trabalho dos docentes é regida pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

O ingresso de docentes celetistas no FMABC ocorre por meio de aprovação em processo seletivo, 

cujo Edital é publicado em jornal de grande circulação e no site do FMABC. 

O ingresso na carreira docente é realizado por concurso para a categoria de Professor Auxiliar 

e/ou Professor Titular. A realização de concurso para suprimento de cargo de professor é constituída 

por comissão independente indicada pelo Conselho Universitário para elaboração do edital e 

constituição da Banca Examinadora, sendo que tanto as normas do processo seletivo como a 

composição da citada Banca são submetidas à aprovação no Conselho Universitário. 

 

4.4 Procedimentos para substituição (definitiva e eventual)  

 

Em casos de substituição eventual, o docente com reconhecida capacidade didática e 

experiência na área é selecionado pelo curso e contratado na função de aulista/horista, com contrato 

por tempo determinado. Havendo necessidade de substituição definitiva é realizada abertura de 

processo seletivo para este cargo. 

 

 

4.5 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente 

 

A IES realiza um planejamento de avaliação para atender as necessidades dos cursos e a 

expansão do corpo docente ocorre devido a demanda da abertura de novos cursos, de novas turmas 

dos cursos em andamento e aumento do número de alunos.   

Para o período de 2018-2022, o FMABC prevê uma evolução da titulação e do regime de 

trabalho docente, conforme demostrada na tabela 3. 
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Tabela 3 – Evolução da titulação e do regime de trabalho docente – 2018-2022 

 2017 2018-2022 

Titulação (Mestres e 

Doutores)                                                           

77,2% 90% 

Regime de Trabalho   

    Integral  40 % 

    Parcial  50% 

    Horista  10% 

         Fonte: Elaborada pela Comissão do PDI  
 

4.6. Formação continuada dos docentes 

  

 A formação continuada dos docentes está sob a responsabilidade do Núcleo de Capacitação 

e Desenvolvimento Docente da Câmara de Graduação, principalmente. A esse núcleo compete: 

propor políticas institucionais que propiciem ao docente melhorar sua capacitação e 

desenvolvimento, visando à melhoria da sua atuação; propor políticas institucionais que propiciem 

melhor interação entre docentes e discentes; colaborar para que o corpo docente se aproprie do 

Projeto Pedagógico Institucional; colaborar na elaboração, execução e avaliação de projetos 

interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. 

 Várias atividades têm sido realizadas visando ao cumprimento das atribuições do Núcleo de 

Capacitação e Desenvolvimento, realizadas simultaneamente com o Congresso Médico Universitário 

do ABC, evento organizado pelos estudantes, anualmente Assim, tem sido aproveitado esse período 

em que não há aulas nos cursos de graduação, para oferecer aos docentes de todos os cursos do 

FMABC, cursos teórico-práticos, palestras e oficinas tendo como objetivo o aperfeiçoamento da sua 

atividade pedagógica.  

 Além disso, os diferentes cursos costumam oferecer cursos rápidos para seus docentes e 

podemos citar Planos de Ação Docente, Como Elaborar Questões de Múltipla Escolha, Simpósio de 

Interdisciplinaridade e outros.  

 A formação continuada de docentes visa, ainda, uma maior participação na elaboração do 

Regimento e do Plano de Carreira Docente. No Workshop Docente são discutidos, além de aspectos 

pedagógicos, assuntos relevantes como as mudanças no Regimento Geral do FMABC e o Plano de 

Carreira Docente. 
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4.7. Avaliação docente 

 O Núcleo de Avaliação Acadêmica da Câmara de Graduação tem entre suas atribuições a 

avaliação dos docentes pelos alunos e fornecer a devolutiva dessas avaliações realizadas junto à 

comunidade acadêmica, receber dos responsáveis, incluindo coordenadores de curso, relatório das 

medidas adotadas em resposta à devolutiva das avaliações e encaminhar os relatórios parciais das 

avaliações realizadas à Câmara de Graduação.  

 

5. CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO  

 

5.1. Critérios de seleção e contratação  

 

Os funcionários da Faculdade também são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, distribuídos em diversos setores e mantidas. Os critérios de admissão são: avaliação 

curricular com análise de títulos e experiência profissional, avaliação de conhecimentos técnicos por 

meio de processo seletivo e entrevista.  

A contratação é realizada exclusivamente por processo seletivo, em consonância com as 

normas previstas em Edital e os candidatos devem apresentar formação e experiência necessárias 

para o desenvolvimento de suas funções.   

 

5.2. Plano de carreira e regime de trabalho  

 

O Centro Universitário FMABC em conjunto com a FUABC e as mantidas possui um Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, de 2014 (anexo) para os funcionários. Esse plano foi 

estruturado para definir uma política salarial que possa contribuir para a atração, a retenção e a 

motivação dos seus colaboradores, bem como manter o equilíbrio interno e externo dos cargos e 

salários da organização. Nesse sentido, valoriza o conhecimento, aprendizado, desempenho e a 

responsabilidade do profissional perante aos cidadãos. 

 A Carreira é orientada para o alcance da missão, dos objetivos e da obtenção de 

resultados institucionais e é dada ênfase à educação continuada para que os profissionais se 

mantenham atualizados e prestem serviços com qualidade e segurança. O objetivo do PCCS é 

buscar uma valorização dos Programas de Gestão de Pessoas e reforçar a disseminação de uma 

Política de Capacitação, voltada para o aprendizado contínuo, motivando as pessoas pelas 

possibilidades de crescimento profissional oferecidas e a clareza das expectativas do que se espera 

em relação a suas atividades no exercício do cargo (PCCS, p.06, 2014). 

 O ingresso do colaborador se dará preferencialmente no padrão de salário e nível 

inicial do cargo em que está sendo contratado. O período avaliativo é o período no qual as 
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competências e o desempenho do colaborador são avaliados para concorrer à progressão ou 

promoção, sendo que a progressão se refere à passagem para a faixa de vencimento horizontal, 

imediatamente superior, dentro de uma mesma classe e a promoção é a passagem para o padrão 

inicial da classe imediatamente superior de carreira. (PCCS, p. 14, 2014).  

 A promoção está vinculada à existência de vaga no quadro de funcionários ou poderá ocorrer 

em função da necessidade de preenchimento de uma vaga em aberto.  

Os candidatos a uma progressão ou promoção deverão passar por um processo de Avaliação 

de Desempenho que leva em conta os seguintes critérios: merecimento e tempo no cargo, 

produtividade no trabalho, comprometimento, cumprimento das normas e procedimentos, conduta 

ética no desempenho das atribuições do cargo, assiduidade e pontualidade e relacionamento 

interpessoal. 

 A jornada de trabalho atingirá no máximo 44 horas semanais, conforme atividade 

desenvolvida. O FMABC adota 3 (três) horários de trabalho como padrão, de segunda às sextas-

feiras ou sábados, porém podem ser alterados respeitando a carga horária permitida. 

 As regras relacionadas a promoção e jornada de trabalho são estabelecidas pelo Manual de 

Normas e Procedimentos de Recursos Humanos. 

A distribuição de funcionários por titulação está representada na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Relação de funcionários por titulação - 2017 

GRAU DE INSTRUÇÃO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

Ensino Fundamental incompleto 07 

Ensino Fundamental completo 20 

Ensino Médio 367 

Ensino Superior 303 

Especialização 83 

Mestrado 26 

Doutorado 15 

Total 821 

Fonte: Elaborada pela Comissão do PDI a partir dos dados do Setor de Recursos 
Humanos (RH) 

 

 

5.3. Políticas de qualificação 

 

 O FMABC também incentiva seus funcionários a titulação, oferecendo bolsas em seus cursos 

de graduação e pós-graduação, além de realizar periodicamente cursos de capacitação para 

aperfeiçoar suas funções. 
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5.4. Cronograma de expansão do corpo técnico/administrativo 

 

Nos últimos anos, vem crescendo o número de funcionários na instituição devido a convênios 

com laboratórios de análises clínicas nas instituições e municípios da região do Grande ABC e 

Grande São Paulo.  

Dos 821 funcionários em 2017, 293 atuam fora do campus, ou seja, estão distribuídos nas 

instituições conveniadas com o FMABC. Para o período de 2018-2022, o Centro Universitário prevê 

uma evolução de 20% funcionários por titulação, conforme demostrada na tabela 5. 

 

 

 

Tabela 5 – Evolução da titulação e do regime de trabalho docente – 2018-2022 

 2017 2018-2022 

Ensino Fundamental 

incompleto 
07                                         

10 

Ensino Fundamental 

completo 
20 

25 

Ensino Médio 367 390 

Ensino Superior 303 350 

Especialização 83 110 

Mestrado 26 40 

Doutorado 15 25 

         Fonte: Elaborada pela Comissão do PDI  
 

* Políticas de benefícios para o Corpo Docente e para o Corpo Técnico Administrativo 

 

 A política de benefícios tem como finalidade garantir serviços e benefícios que proporcionam 

melhores condições de trabalho e saúde, assim como maior segurança. Os benefícios oferecidos 

pela instituição são: 

 - Convênio Médico / Odontológico: o FMABC concede a todos os colaboradores a assistência 

médica, incluindo também o convênio Odontológico. A opção de escolha do plano fica a critério do 

colaborador. Apenas pode-se incluir no convênio médico e odontológico, dependentes como: 
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cônjuges, companheiro(a) e filho(s), devidamente comprovados mediante os documentos de 

“Certidão de Casamento”, “Declaração de União Estável” devidamente registrada em cartório e 

“Certidão de Nascimento”. O desconto do benefício é por meio da folha de pagamento de acordo 

com a tabela do plano vigente. 

- Refeição: disponibilizado pelo FMABC mediante uma refeição diária (café, almoço/janta), 

com desconto em folha de pagamento a cada refeição; 

- Vale Alimentação (somente técnico administrativo): será disponibilizado por meio de cartão 

eletrônico em utilização a redes de Supermercados ou Hipermercados credenciados. 

- Vale Transporte: disponibilizado para aqueles colaboradores com vínculo empregatício CLT 

que utilizam como percurso: residência/trabalho e vice-versa. O custo do vale transporte para o 

colaborador é o equivalente a 6% sobre o salário base ou o menor valor. A solicitação deverá ser 

mediante o formulário “Vale Transporte - Termo de Compromisso’’. 

- Seguro de Vida em Grupo: o FMABC garante aos colaboradores (exceto professores 

aulistas) a adesão compulsória do plano seguro de vida, conforme garantia do contratado, benefícios 

e serviços adicionais. O seguro de vida oferece cobertura para os seguintes casos: Morte Natural, 

Morte Acidental, Invalidez permanente total ou parcial por acidente e Antecipação Especial por 

Doença. Os colaboradores deverão preencher a próprio punho a apólice do seguro determinando o 

beneficiário (a) do seguro. 

- Previdência Privada: a Previdência Privada Empresarial (PGBL) é uma ferramenta de 

planejamento financeiro pessoal, instrumento de poupança de longo prazo e tem como objetivo 

complementar a renda na fase da aposentadoria. O FMABC participará com a contribuição da 

previdência para o colaborador no percentual de 2%, desde que, o colaborador contribua no mínimo 

2% até o limite de 12% do seu salário base com desconto em folha de pagamento. A adesão ao 

benefício é feita diretamente pelo Departamento de Recursos Humanos mediante formulário.   

- Auxilio Creche: benefício concedido ao pagamento mensal do reembolso-creche, 

equivalente a porcentagem de cada convenção coletiva de trabalho de acordo com o piso salarial, 

ou a celebração de convênio com uma entidade reconhecidamente idônea, com anuência do 

Sindicato representante da categoria. Para renovação do benefício, mensalmente é necessária e 

indispensável a apresentação do comprovante de pagamento da mensalidade da creche para que 

seja feito o reembolso do mês subsequente. 

- Empréstimo consignado: o colaborador deverá dirigir-se a uma agência do Banco Santander 

para fazer a simulação e adquirir seu empréstimo. O colaborador deverá ter no mínimo 6 (seis) meses 

de Instituição comprovados em CTPS. As parcelas do empréstimo serão debitadas em folha de 

pagamento, diretamente pelo FMABC, que repassa o valor ao Banco contratado. 

- Bolsas de Estudos: os colaboradores e seus dependentes legais possuem direito a bolsas 

de estudos nos cursos oferecidos pela faculdade (graduação e pós-graduação), de acordo com 

critérios estabelecidos na Convenção Coletiva dos Sindicatos das categorias. 
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6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

6.1. Estrutura organizacional com as instâncias de decisão e execução 

O Regimento do Centro Universitário FMABC trata da personalidade Jurídica e Institucional 

da instituição e sua organização administrativa.  

 

São órgãos deliberativos superiores do Centro Universitário FMABC: 

1) Colegiados Superiores: 

a) Conselho Universitário - CONSU; 

2) Órgãos Executivos: 

a) Reitoria; 

b) Gestão de Cursos e Programas; 

II - Órgãos Suplementares e de Apoio; 

 

6.2. Órgãos colegiados superiores: competências e composição 

 

a) Conselho Universitário - CONSU 

 

 O Conselho Universitário – CONSU é órgão máximo de deliberação colegiado da 

administração superior a quem compete: 

I - Fixar as diretrizes e políticas do Centro Universitário no que couber. 

II - Supervisionar a execução das diretrizes e políticas do Centro Universitário. 

III – Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e suas atualizações e/ou alterações. 

IV – Aprovar o Programa de Autoavaliação Institucional, assim como receber e apreciar os relatórios 

anuais da Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

V - Propor o planejamento anual das atividades do CUSABC, com base no seu PDI, encaminhando 

o à Entidade Mantenedora para apreciação e aprovação. 

VI - Aprovar, anualmente, a proposta de orçamento da Reitoria para o exercício seguinte, 

encaminhando a para aprovação da Mantenedora. 

VII - Zelar pelo patrimônio físico, pelo acervo cultural e pela documentação e registros educacionais 

do Centro Universitário. 

VIII - Alterar ou reformar o presente Estatuto assim como o Regimento Geral do Centro Universitário 

bem como seus respectivos anexos, encaminhando-os aos órgãos competentes, para aprovação. 

IX - Aprovar os demais regulamentos internos que regem as atividades do Centro Universitário 

referidas neste Estatuto e no seu correspondente Regimento. 
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X – Estabelecer e aprovar o seu próprio Regimento Interno e suas alterações, zelando pela sua 

observância. 

XI - Aprovar a prestação de contas e o relatório da gestão universitária do exercício findo, 

encaminhado pela Reitoria e submetê-los à Mantenedora. 

XII - Deliberar, como instância superior, sobre quaisquer recursos previstos neste Estatuto, no 

Regimento Geral do FMABC ou na legislação educacional vigente. 

XIII - Representar à Mantenedora contra a Reitoria por abuso, omissão, prevaricação ou conduta 

antiética. 

XIV - Estabelecer o regime disciplinar do Centro Universitário. 

XV - Apreciar e aprovar, no âmbito de sua competência, os atos da Reitoria praticados na forma de 

ad referendum deste Conselho. 

XVI - Decidir sobre a criação, agregação, incorporação, modificação ou extinção de cursos. 

XVII - Homologar o número de vagas para cada curso de graduação. 

XVIII - Pronunciar-se sobre os aspectos financeiros dos projetos e programas de pós-graduação, 

pesquisa e extensão. 

XIX - Apreciar e autorizar acordos e convênios de interesse universitário com instituições nacionais 

ou estrangeiras, ouvida a Entidade Mantenedora. 

XX - Aprovar as propostas sobre Plano de Carreira para o Pessoal Docente, critérios de seleção e 

regime de trabalho. 

XXI - Regulamentar os processos de eleição de representantes acadêmicos (docentes e discentes) 

nos órgãos colegiados. 

XXII – Definir critérios quanto à perfil e processo de escolha dos representantes da comunidade nos 

órgãos colegiados superiores, respeitado as determinações deste Estatuto. 

XXIII - Estabelecer critérios para contratação de Professores não integrantes da carreira docente. 

XXIV - Pronunciar se sobre a criação de novos campi. 

XXV - Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência. 

XXVI – Instituir datas comemorativas, bandeiras, flâmulas, brasões e outros símbolos, no âmbito do 

Centro Universitário. 

XXVII - Criar ou agrupar órgãos Suplementares bem como desdobrar, ampliar ou extinguir os 

existentes; 

XXVIII – Deliberar sobre casos omissos a este Estatuto quando demandado pela Mantenedora ou 

Reitoria. 

XXIX - Exercer outras competências atribuídas por Lei, por este Estatuto ou pelo Regimento Geral. 

 

O Conselho Universitário - CONSU, órgão máximo de deliberação colegiada, compõe-se de: 

I – Reitor(a), como Presidente. 

II – Os chefes de cada um dos Departamentos dos Cursos de Graduação. 
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III – Um docente representante de cada curso de graduação que não possuir na sua estrutura 

Departamentos. 

IV – Sete representantes dos Professores Titulares. 

V – Três representantes dos Professores Adjuntos. 

VI – Quatro representantes dos Professores Assistentes. 

VII – Quatro representantes dos Professores Auxiliares. 

VIII – Um representante dos Professores Afiliados. 

IX – Um representante da Associação dos Docentes. 

X – Um representante da Associação dos Funcionários. 

XI – Um representante dos Residentes. 

XII – Representante(s) discente de cada curso de graduação, nos termos Regimento Geral da 

Instituição. 

XIII – Um representante da Associação dos Ex-alunos. 

XIV – Dois representantes da Curadoria da Fundação ABC – Entidade Mantenedora. 

XV – Um representante da Comunidade. 

  O CONSU realizará uma reunião ordinária mensal com pauta previamente determinada e 

divulgada com ao menos três dias de antecedência aos seus membros. 

 

6.3. Órgãos Executivos 

 

a) Reitoria 

 

 A Reitoria é órgão executivo da Administração Superior que coordena, fiscaliza e conduz 

efetivamente todas as atividades do CUSABC e se constitui dos seguintes membros: 

 

I Reitor(a) e Vice-Reitor(a) 

II Pró-reitor(a) de Graduação. 

III  Pró-reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação.  

IV Pró-reitor(a) de Extensão 

V Pró-reitor(a) Administrativo e Financeiro. 

 

Reitor (a) 

 São atribuições do Reitor(a): 

I - Administrar o Centro Universitário FMABC e representá-lo em juízo e fora dele. Geral do 

FMABC. 

II -  Cumprir e fazer cumprir as determinações deste Estatuto e do Regimento 
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III – Dar consequência às deliberações dos órgãos colegiados da administração superior: CONSU 

no âmbito das competências expressas neste Estatuto. 

IV – Encaminhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e suas eventuais 

alterações, atualizações e complementações e submetê-lo ao CONSU. 

V – Assegurar as condições para o desenvolvimento do Programa de Autoavaliação Institucional, a 

confecção do seu plano de trabalho bem como a elaboração do relatório anual e submetê-los ao 

CONSU. 

VI – Subsidiar o CONSU com elementos de gestão para a confecção e aprovação do planejamento 

anual de atividades com base nas diretrizes do PDI.  

VII -  Submeter ao CONSU a proposta orçamentária, até o final do mês de novembro de cada ano, 

a ser implantado no ano seguinte. 

VIII - Executar o orçamento anual do FMABC conforme aprovado pelo CONSU, submetendo à 

mesmo qualquer alteração decorrente de eventos imprevistos. 

IX - Administrar os recursos humanos, financeiros e materiais colocados à disposição do FMABC, 

visando o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

X - Submeter ao CONSU a prestação de contas e o relatório das atividades executadas frente às 

previstas no planejamento anterior relativas ao exercício do ano findo, até o final do mês de março 

do ano seguinte. 

XI – Ao final do mandato, consolidar relatório de atividades executadas e planos em andamento e 

encaminhar ao CONSU até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato como Reitor (a). 

XII - Firmar contratos, convênios e ajustes necessários à gestão do FMABC. 

XIII - Exercer o poder disciplinar, de acordo com o estabelecido no Estatuto e Regimento, 

designando sempre que possível Comissão Específica para apurar fatos e acontecimentos 

assegurando o direito à livre defesa e o contraditório. 

XIV - Manifestar-se publicamente em nome do FMABC sempre que algum tema que envolva sob 

qualquer forma o FMABC assim exigir. 

XV - Convocar e/ou acatar autoconvocação do CONSU, presidir às suas reuniões exercendo o 

direito ao voto, inclusive o de qualidade.  

XVI - Nomear os Pró-reitores, os Coordenadores de Curso, Coordenadores de Programas e os 

responsáveis pelos Órgãos Suplementares e de Apoio e seus eventuais substitutos, nos termos 

deste Estatuto. 

XVII - Proceder à admissão do pessoal docente e técnico-administrativo, após o cumprimento dos 

requisitos de seleção de pessoal. 

XVIII - Constituir comissões que o auxiliem em suas atividades. 

XIX – Fundamentar e submeter ao CONSU propostas de criação, extinção, agregação ou alteração 

de cursos, bem como vagas. 
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XX – Fundamentar e submeter ao CONSU propostas para acesso de docentes efetivos do CUSABC 

a Programas de pós-graduação e/ou Pesquisa em Instituições Universitárias do Brasil ou exterior, 

bem como sobre autorização e/ou subvenções para participação docente ou discente em eventos 

científicos. 

XXI – Elaborar proposta de Plano de Carreira docente, bem como eventuais alterações e submeter 

ao CONSU. 

XXII – Deliberar sobre a Carreira do pessoal técnico-administrativo. 

XXIII – Propor calendário anual de atividades acadêmicas e submeter ao CONSU até o final do mês 

de novembro do ano anterior ao exercício do calendário. 

XXIV - Conferir graus, expedir diplomas e certificados e títulos honoríficos. 

XXV - Fundamentar e propor ao CONSU, concessões de títulos honoríficos bem como 

benemerências. 

XXVI - Baixar atos normativos necessários ao cumprimento das finalidades do FMABC. 

XXVII - Fomentar e viabilizar a integração do FMABC prioritariamente com a comunidade do Grande 

ABC. 

XXVIII - Acompanhar e compatibilizar as atividades dos Cursos e de sua estrutura de gestão, por 

meio das Pró-reitorias, com a finalidade de garantir-lhes a plena integração. 

XXIX - Tomar decisões, em casos de urgência, "ad referendum" dos órgãos competentes, que 

deverão apreciá-las em reunião ordinária subsequente, no máximo em 60 (sessenta) dias. 

XXX - Convocar docentes e técnico-administrativos para eleger seus representantes nos órgãos 

colegiados.  

 

Compete ao Vice-Reitor(a): 

 

I - Substituir o Reitor(a) nas suas ausências, licença ou impedimentos; 

II - Cumprir e desenvolver atividades que lhe forem delegadas pelo Reitor(a); 

III - Participar das reuniões do CONSU, sem direito a voto, com direito à voz; 

IV - Completar o mandato do Reitor(a) em caso de seu impedimento definitivo. 

 

 O(a) Reitor(a) e Vice-Reitor(a) serão escolhido pela Mantenedora entre os docentes efetivos 

do FMABC com titulação mínima de doutor para um mandato de quatro anos. 

 As normas para a eleição e mandato do Reitor(a) encontram-se no Regimento Geral do 

Centro Universitário FMABC. 

 O(a) Reitor(a) nomeará o Pró-reitor de Graduação, Pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e 

inovação, Pró-reitor(a) de Extensão e Pró-Reitor Administrativo e Financeiro, obedecendo as 

premissas do Regimento Geral da Instituição 
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Pró-reitor de Graduação 

 

Art. 16º – São atribuições do(a) Pró-reitor(a) de Graduação: 

I – A gestão dos cursos de graduação do FMABC incluindo o planejamento e a execução das 

atividades acadêmicas nos termos deste Estatuto e do Regimento Geral. 

II – O gerenciamento das atividades da Secretaria Acadêmica afetas à graduação, bem como a 

responsabilidade pela guarda de toda a documentação educacional dos discentes matriculados e 

egressos dos cursos. 

III – O levantamento e a guarda de toda a documentação referente à autorização, reconhecimento, 

renovação de reconhecimento e avaliação dos cursos de graduação. 

IV- O planejamento, a supervisão, a orientação e a implementação das atividades de seleção e 

admissão de candidatos aos seus diversos cursos, bem como as de transferência entre cursos ou 

entre instituições. 

V – Assegurar o desenvolvimento autônomo dos trabalhos de autoavaliação previstos no Programa 

de Autoavaliação Institucional no âmbito da graduação. 

VI – Gerenciar as atividades do coletivo de Coordenadores de Curso, garantindo a necessária 

integração dos cursos por meio de atividades comuns. 

VII - Levar ao Reitor propostas de criação e/ou extinção de novos cursos, elaboração e alterações 

de currículos e vagas. 

VIII – Assegurar o planejamento global da infraestrutura, materiais e equipamentos didáticos, livros 

e periódicos necessários à boa qualidade dos cursos. 

IX – Deliberar em conjunto com o(a) Reitor(a) acerca de questões disciplinares relativas aos cursos 

de graduação. 

X – Gerir em conjunto com o(a) Reitor(a) o quadro de docentes e técnico-administrativos vinculados 

aos cursos de graduação. 

XI – Indicar ao Reitor(a) para nomeação o docente Coordenador de cada um dos cursos de 

graduação.  

 

Pró-reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 

 

 São atribuições do(a) Pró-reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação: 

I – A gestão dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu do FMABC incluindo o 

planejamento e a execução das atividades acadêmicas nos termos deste Estatuto e do Regimento 

Interno. 

II – O gerenciamento das atividades da Secretaria Acadêmica no que diz respeito aos cursos de pós-

graduação e de extensão, bem como a responsabilidade pela guarda de toda a documentação 

educacional dos discentes matriculados e egressos desses cursos. 
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III – O levantamento e a guarda de toda a documentação referente à autorização, reconhecimento e 

avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu, bem como o cadastramento dos cursos de 

pós-graduação lato sensu  

IV- O planejamento, a supervisão, a orientação e a implementação das atividades de seleção e 

admissão de candidatos aos seus diversos cursos de pós-graduação e de extensão. 

V – O planejamento, a supervisão e a execução das atividades de Pesquisa e de Iniciação Científica 

integradas com o ensino. 

VI - A identificação, registro e divulgação da produção científica, cultural, técnica e artística do 

FMABC. 

VII – Assegurar o desempenho livre e autônomo dos trabalhos de autoavaliação nos termos de seu 

programa para a pós-graduação e extensão. 

VIII – Organizar as linhas de pesquisa e os cursos a elas vinculados, planejar e implementar as 

atividades no interior de cada uma delas garantindo a necessária infraestrutura para o seu efetivo 

funcionamento. 

IX – Constituir e coordenar nos termos do Estatuto e Regimento os Comitês de Ética e Pesquisa. 

X - Gerir com o(a) Reitor(a) o quadro de docentes e técnico-administrativos vinculados à cursos, 

programas e linhas de pesquisa. 

XI – Deliberar em conjunto com o(a) Reitor(a) a cerca das questões disciplinares na pós-graduação 

e extensão. 

XII – Indicar ao Reitor(a) para nomeação o docente indicado para a Coordenação de cada um dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu e das linhas de pesquisa constituídas. 

 

Pró-reitor(a) de Extensão 

 

 São atribuições do(a) Pró-reitor(a) de Extensão: 

I – A gestão de Programas e Projetos da instituição, entendendo Programa como um conjunto de 

atividades integradas, de médio e longo prazo, orientadas a um objetivo comum e Projeto como uma 

atividade de caráter educativo, social, cultural, científico, tecnológico ou de inovação tecnológica, 

com objetivo específico e prazo determinado, vinculada ou não a um Programa. 

 II – O gerenciamento de Cursos de curta duração como extensão, iniciação, atualização, 

capacitação e qualificação profissional, bem como de Eventos,  

Nos quais se podem incluir congressos, seminários, conferências, ciclos de debates; exposições, 

espetáculos, eventos esportivos, festivais e outros. 

III - A identificação, registro e divulgação da produção cultural e artística do FMABC. 

IV – Gerir a Prestação de Serviços da instituição, incluindo-se aqui Serviço eventual (consultoria e 

assessoria) e Assistência à saúde humana (consultas ambulatoriais, consultas de emergência, 
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internações clínicas, exames laboratoriais, outros exames complementares, cirurgias e outros 

atendimentos). 

V – O planejamento, a supervisão e a execução das atividades Intercâmbio. 

VI – Coordenar a relação do FMABC com a comunidade. 

VII – Deliberar, em conjunto com o(a) Reitor(a), sobre as questões disciplinares na extensão. 

 

Pró-reitor(a) Administrativo e Financeiro 

 

 São atribuições do(a) Pró-reitor(a) Administrativo e Financeiro: 

 

I – Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades administrativas e financeiras do FMABC. 

II – Propor e deliberar em conjunto com o(a) Reitor(a) sobre modelo organizacional para os setores 

técnico-administrativos e o quadro de pessoal e política de acesso. 

III - Cuidar da documentação, manutenção, regularização e controle dos bens móveis e imóveis do 

FMABC. 

IV – Coordenar o conjunto das atividades dos órgãos suplementares e de apoio. 

V - Elaborar relatório anual das atividades administrativas executadas frente às planejadas, bem 

como balanço da execução orçamentária a ser apresentado ao Reitor(a) para envio ao CONSU. 

VI – Proceder à supervisão da Tesouraria Geral do FMABC. 

VII – Estabelecer e acompanhar a execução de política para capacitação do pessoal técnico-

administrativos. 

VIII – Determinar critérios para contratação de bens e serviços que assegurem a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. 

IX – Fiscalizar prestadores de serviço visando assegurar o combate ao trabalho infantil, ao 

analfabetismo, à ausência de direitos trabalhistas e previdenciários. 

X – Assegurar práticas que tenham sustentabilidade e respeitem o meio-ambiente. 

 

São órgãos de assessoria aos órgãos deliberativos superiores: 

Comissão Interna de Controle – Assessoria ao CONSU 

Câmara de Graduação – Assessoria à Pró-reitoria de Graduação 

 

Comissão Interna de Controle 

 A Comissão Interna de Controle é o órgão de controle interno do Centro Universitário FMABC 

e será constituída por um representante do corpo docente, um representante dos funcionários e um 
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representante do corpo discente. No caso dos dois primeiros, a escolha incidirá preferencialmente 

sobre aqueles com experiência administrativa.  

 Compete à Comissão Interna de Controle verificar a exatidão e fidedignidade dos dados 

contábeis, promovendo a eficiência operacional e assegurando o cumprimento das políticas e 

normas do Centro Universitário. 

Câmara da Graduação 

 A Câmara de Graduação é um órgão administrativo de apoio à Coordenação de Graduação, 

composta pelo Coordenador de Graduação, Coordenadores de Curso, Procurador Institucional, 

Secretário Acadêmico e assessorado pelos seguintes núcleos técnicos: 

I. Núcleo de Recepção ao Discente 

II. Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Docente 

III. Núcleo de Documentação 

IV. Núcleo de Egressos 

V. Núcleo de Nivelamento 

VI. Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

VII. Núcleo do Bem-Estar do Discente 

VIII. Núcleo de Acessibilidade. 

IX. Núcleo de Avaliação Acadêmica  

  

b) Gestão de Cursos e Programas 

 A gestão dos cursos de Graduação será feita pelo Coordenador de Curso que contará 

com a assessoria dos Colegiados de Curso e Núcleo Docente Estruturante de cada curso 

(NDE). A composição desses colegiados consta do Regimento Geral da Instituição. 

Compete ao Coordenador de Curso de Graduação: 

I. Organizar e presidir o Núcleo Docente Estruturante / Colegiado de seu curso; 

II. Favorecer e articular a Proposta Pedagógica do Curso; 

III. Liderar as mudanças visando a adequação da reflexão sobre teoria e prática; 

IV. Assegurar unicidade na linha de ação; 

V. Garantir a integração horizontal e vertical dos conteúdos e séries; 

VI. Favorecer e implementar os espaços de reflexão e discussão para as adequações e 

reformulações que se fizerem necessárias; 
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VII. Selecionar, após discussão coletiva, as prioridades nos procedimentos metodológicos, 

no desempenho docente/discente, avaliando continuamente todos os recursos 

apresentados; 

VIII. Ser Integrador; 

IX. Ter compromisso social e profissional com a ética, cidadania e humanitarismo na área 

de atuação; 

X. Incentivar a capacitação docente, quanto ao conhecimento da legislação, estratégias 

educacionais inovadoras, integração ensino-serviço, inserção da graduação na rede 

SUS; 

XI. Estar sempre atualizado para discutir novas estratégias e recursos para auxiliar o 

exercício profissional; 

XII. Ter disponibilidade para o acompanhamento das atividades didático-pedagógicas; 

XIII. Fazer cumprir o calendário acadêmico, programas, grade horária, cargas horárias. 

XIV. Propor mecanismos de avaliação permanente do Curso sob sua Coordenação. 

 

6.4. Órgãos suplementares e de apoio às atividades acadêmicas 

O Centro Universitário FMABC dispõe de inúmeros órgãos que dão apoio às atividades 

acadêmicas distribuídos em sua sede. 

 Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas do FMABC são: 

 I. Secretaria Acadêmica; 

II. CADIP (Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa); 

VI. COREME (Comissão de Residência Médica); 

VII. COREMU (Comissão de Residência Multiprofissional);  

VIII.  Comissão dos Ambulatórios e do Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica; 

IX. Procuradoria Institucional; 

X. Assessoria para Financiamento Estudantil; 

XI. Ouvidoria. 

 

Estes órgãos visam garantir ao discente e docente, em todos os níveis de ensino, um amplo 

acesso aos recursos oferecidos pela IES, bem como a utilização adequada desses espaços, visando 

à consolidação dos programas de ensino propostos no projeto pedagógico de cada um dos cursos.       
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 São órgãos de apoio independentes com suporte administrativo do Centro Universitário 

FMABC: 

I - CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) 

II - CEUA (Comissão de Ética em Utilização Animal) 

III - CEM (Comissão de Ética Médica) 

IV - CPA (Comissão Própria de Avaliação).   

 

Descrição de cada um dos órgãos 

    

6.4.1. Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Acadêmica tem um papel fundamental na estrutura organizacional da IES, pois 

dinamizar e organizar os processos acadêmicos. O setor garante que a legislação educacional e a 

relação documental entre Instituição, Docentes e Discentes está adequada e sempre em ordem. 

Além do que for indispensável para o expediente normal, tem sob sua guarda e responsabilidade 

livros especiais para registros, termos, inscrições, prontuários de alunos, bem como todos os 

assentamentos acadêmicos. 

 

Compete à Secretária Acadêmica do FMABC: 

I. Dirigir a Secretaria, cuidando para que haja distribuição equitativa das incumbências 

pertinentes; 

II. Expedir Diplomas e Certificados; 

III. Auxiliar a Pró-Reitorias do Centro Universitário cumprindo e fazendo cumprir todas as 

determinações do Conselho Universitário; 

IV. Abrir e encerrar termos de todos os atos acadêmicos, submetendo-os a apreciação e 

assinatura do Reitor; 

V. Informar os expedientes acadêmicos a serem submetidos ao despacho do Diretor e 

os que devem ser encaminhados ao Conselho Universitário; 

VI. Assinar juntamente com o Reitor, diplomas e demais documentos acadêmicos; 

VII. Organizar os assentamentos e registros acadêmicos, mantendo-os atualizados, 

observando a Legislação da Educação Superior e normas do Ministério da Educação; 

VIII. Elaborar o calendário escolar; 

IX. Organizar os quadros de horários de aulas, provas, exames, ouvidas as 

Coordenações dos Cursos, e após aprovação do Reitor, divulgar com a necessária 

antecedência; 

X. Arquivar e preservar documentos sob sua responsabilidade; 
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XI. Publicar regularmente informações sobre aproveitamento, frequência e outros avisos 

para o conhecimento do Corpo Discente; 

XII. Publicar editais referentes ao processo seletivo, matrículas e outros comunicados, a 

critério da Reitoria do Centro Universitário; 

XIII. Manter-se atualizada quanto à legislação, resoluções e portarias do Ensino Superior. 

 

6.4.2. CADIP – Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa 

O CADIP (Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa) como órgão de 

apoio às atividades didáticas e científicas da Faculdade, terá como responsável Bacharel em 

Biblioteconomia, devidamente registrado no Conselho de Classe. A Biblioteca está inserida no 

CADIP e o funcionamento interno, horário, circulação e atendimento da Biblioteca, obedecerão a um 

regulamento do setor. 

 

6.4.3.  COREME/COREMU 

 A COREME tem como responsabilidade todos os assuntos relacionados à Residência 

Médica, desde o concurso de ingresso até o final da especialização dos residentes. 

 A COREMU tem como objetivo elaborar programas de Residência Multiprofissional em Saúde 

e Residência em Área Profissional da Saúde de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde - SUS e que atendam às necessidades socioepidemiológicas da população das 

setes cidades da região do grande ABC. 

 

6.4.4. Comissão dos Ambulatórios e do Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica 

 Ambulatórios e Laboratórios no campus têm como objetivo prestar assistência à saúde, 

constituindo-se em referência para os serviços da região (públicos e privados) e para as diferentes 

especialidades/áreas de atuação, respeitando os princípios e diretrizes do Centro Universitário 

FMABC e do Sistema Único de Saúde, do qual é parte integrante. 

  

6.4.5. Procuradoria Institucional 

 A Procuradoria Institucional é o órgão responsável pelas informações institucionais enviadas 

ao Sistema Federal de Educação e acompanhamento de todos os atos regulatórios 

 

6.4.6. Assessoria para financiamento estudantil 

A Assessoria para Financiamento Estudantil é o órgão responsável pela oferta de bolsas 

sociais institucionais e gestão e fiscalização de bolsas de programas governamentais e parcerias 

com outras organizações privadas ou públicas, devendo acompanhar e fiscalizar todos os processos. 
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6.4.7. Ouvidoria 

A Ouvidoria é um órgão de atendimento à comunidade interna e externa com atribuições de 

ouvir e encaminhar reclamações, críticas, sugestões, solicitações e dúvidas; acompanhar as 

providências e informar as decisões ao público. 

 

6.4.8. CEP/CEUA/CEM 

 

 O CEP tratará da ética em pesquisa e obedecerá as normas do Comitê Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). O Coordenador do CEP terá mandato de três anos, permitida uma recondução.  

 A CEM tratará dos aspectos éticos relacionados aos profissionais médicos e obedecerá as 

recomendações do Conselho Regional de Medicina (CREMESP).  

 O CEUA tratará da ética na utilização de animais em projetos de pesquisa, e nos cursos de 

pós-graduação lato e stricto senso, por estarem prioritariamente ligados à pesquisa. A utilização de 

animais nesses casos deverá estar de acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal – CONCEA – regido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O 

Mandato do Presidente do CEUA será de dois anos, permitida uma recondução. 

 

6.4.9. CPA 

 

A CPA (Comissão Permanente de Avaliação) – tratará da condução dos processos de avaliação 

internos da Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, sua 

atuação será autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição 

de educação superior.  

 

6.2. Autonomia da IES em relação à mantenedora 

As relações da Mantida com a Mantenedora – Fundação do ABC – estão descritas no Estatuto da 

Mantenedora e no Regimento da IES. 

 

6.3. Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas 

A Educação é, sem dúvida, um dos meios mais importantes para resgatar valores que incluem 

respeito à sociedade e à natureza. Pensando assim, o Centro Universitário FMABC pretende 

continuar desenvolvendo seu papel de ensino com excelência. 

  A integração do FMABC com a comunidade, funcionários e com o meio ambiente é também 

de suma importância para a instituição, prezando cada vez mais um convívio harmônico e sustentável 

entre funcionários, discentes, docentes e meio ambiente, promovendo a conscientização de todos, 
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com o intuito de transformá-los em multiplicadores na conscientização sobre a responsabilidade 

socioambiental de cada um de nós em nossa sociedade. 

  Diante do exposto, o FMABC para propiciar condições ao aluno para concorrer no mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo, busca realizar convênios e parcerias com órgãos, empresas, 

prefeituras, associações e instituições de ensino.  Muitos desses convênios são concretizados para 

a realização de estágios, projetos e atividades de extensão, levando ao aluno grandes discussões 

de saberes e promoção de conhecimentos. 

 O FMABC celebra as parcerias por meio de convênios cuja natureza pode variar conforme o 

objeto, a finalidade, os objetivos, os interesses e as necessidades da faculdade e dos órgãos públicos 

e privados da região do ABC. 

 

7. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

7.1. Formas de ingresso 

 O ingresso nos cursos de graduação do FMABC é feito por Processo Seletivo que, de acordo 

com o Regimento Geral da Instituição, tem como objetivo avaliar os conhecimentos dos candidatos 

à matrícula no período inicial dos Cursos de Graduação e classificar os candidatos dentro dos limites 

de vagas fixados pela Faculdade e Aprovados Pelo Ministério da Educação. 

 O Processo Seletivo Geral é realizado por entidade especializada, oficial ou particular de 

reconhecida idoneidade, aprovada pela Congregação e homologada pela Mantenedora. 

7.2. Programas de apoio financeiro, de permanência e bem-estar discente 

 A Instituição possui um amplo sistema de apoio aos discentes, de modo a contribuir para sua 

permanência e seu bem-estar, incluindo aqueles com dificuldades cognitivas, afetivas, motoras, 

sensoriais, entre outras. A Instituição está constantemente aperfeiçoando seus programas de apoio 

aos discentes, no sentido de garantir a sua formação profissional com qualidade, para que o egresso 

alcance as competências e habilidades necessárias à sua atuação profissional. 

7.2.1. Programas de apoio financeiro  

 A política de concessão de bolsas de estudo da Instituição inclui os Programas:  

- PROUNI- Programa da Universidade para Todos.  

- FIES- Financiamento Estudantil.  

- Bolsa Social  

 

7.2.2. Programas de estímulo à permanência e ao bem-estar dos discentes 

 Os núcleos que visam à permanência e bem-estar dos discentes, abaixo relacionados e 

descritos, fazem parte da Câmara de Graduação e receberam as seguintes denominações: Núcleo 
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do Bem Estar ao Estudante – NUBEM, Núcleo de Recepção aos Discentes, Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, Núcleo de Nivelamento. Esses núcleos foram aprovados pela Egrégia 

Congregação em abril de 2012, tendo sido ratificados com poucas alterações em 2015 e 2018, 

principalmente no que se refere a alguns componentes de cada núcleo.  

 

- Núcleo do Bem Estar ao Estudante – NUBEM  

 A vida universitária é um momento de grande prazer, de descobertas e angústias. E uma 

grande mudança que, como todas, exige adaptação e isto gera um custo físico e emocional 

importantes para o individuo e para a formação de seu modelo profissional. Os profissionais da saúde 

pelas características pessoais e pelas características do seu treinamento são frequentemente alvo 

de grande desgaste físico e emocional. E é obrigação da instituição acadêmica zelar pela sua saúde 

além de sua formação, pois as duas estão profundamente relacionadas.  

 Os problemas psiquiátricos e/ou psicológicos entre os estudantes do curso de graduação 

médica têm se apresentado com incidência significativa, o que os torna preocupantes para os 

professores, Reitoria e para os próprios alunos, porque são estes que recebem/esbarram nas 

dificuldades surgidas, para as quais não dispõem de formação especializada.  

 Tais problemas, além do clima negativo que produzem, elevando o nível de ansiedade no 

ambiente escolar causam significativo decréscimo do rendimento do aluno, vítima de tais transtornos, 

muitas vezes durante vários anos (cronificação), para não dizer o curso todo ou toda vida do aluno. 

Além disso, se não detectados e/ou tratados, esses problemas vão acompanhar o futuro profissional 

e influenciar sua conduta, comprometendo o atendimento aos pacientes que futuramente vão 

depender de sua capacidade profissional. 

 Com o crescimento do FMABC e sua expansão para novos cursos além do de Medicina, 

surgem novos grupos de alunos e novos instrumentos educacionais, mas também aparece a 

necessidade de dar resolução a necessidades não pedagógicas desta comunidade acadêmica.  

 Assim, para aqueles que permanecem no ambiente do campus (frequentemente o dia todo) 

ou que não tem tempo para cuidar de sua própria saúde ou que gostariam de passar por um 

atendimento diferenciado por professores ou profissionais com atividade docente e que tem 

conhecimento diferenciado e acesso aos protocolos mais eficientes, podem contar com o 

atendimento realizado pelo NUBEM. 

 Além disso, os discentes já recebem em adição ao atendimento específico, uma parcela 

daquilo que se ensina durante a graduação, como ética e humanização, e que pode ser demonstrada 

in locus por um atendimento modelar daqueles para quem ensinamos a conjugar técnica e atitude.  

 A assistência prestada deve possuir características de saúde pública institucional, e dar a 

primazia à atenção integral à saúde.  

 Criar um centro de referência e de integração transdisciplinar efetivo tem sido o objetivo do 

NUBEM, conciliando todos os instrumentos e colaboradores em atividade no campus sejam 
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discentes ou docentes em uma jornada patrocinada pela nova diretoria do CUSABC. O NUBEM 

concilia instrumentos como o Checkup Calouro, onde os ingressantes nos cursos são avaliados 

clinicamente e encaminhados para exames ou outras avaliações médicas ou não médicas.  

 

- Núcleo de Recepção ao Discente  

 O FMABC mantém mecanismos voltados ao estímulo e à permanência de seus alunos, e 

também oferta ao discente o Núcleo de Recepção aos Discentes. Estes são os espaços que integram 

as atividades de recepção e acompanhamento ao discente, desde seus primeiros momentos no 

FMABC, até a sua saída.  

 O Núcleo de Recepção ao Discente tem como base o atendimento primário as necessidades 

de alunos, disponibilizando o atendimento primário e encaminhamento para áreas específicas dos 

alunos bem como a disponibilidade de atendimento.  

 Neste núcleo também está incluída a programação de recepção dos calouros que é elaborada 

pela Comissão de Apoio Permanente, ligada à vice-reitoria do FMABC e tem na sua composição 

outros membros da comunidade acadêmica.  

 

- Núcleo de Apoio Psicopedagógico  

 O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), pretende institucionalizar uma prática atuante 

junto ao corpo discente, favorecendo uma ação psicopedagógica que acolha e compreenda as 

necessidades dos alunos. A sua atividade visa contemplar, questões de dificuldades de 

aprendizagem advindas tanto do aspecto cognitivo, quanto emocional. O equilíbrio afetivo emocional 

favorece uma aprendizagem significativa e concorre para um melhor desenvolvimento das funções 

cognitivas, ou seja, aspectos afetivos emocionais e cognitivos, consonantes, propiciam uma melhor 

performance acadêmica.  

 

- Núcleo de Nivelamento  

 Os cursos de nivelamento abrangem especialmente de conteúdos considerados 

absolutamente essenciais para o bom acompanhamento das disciplinas estruturantes dos diferentes 

cursos. Proporciona assim, aos alunos ingressantes, equiparação dos conhecimentos essenciais 

para o desenvolvimento adequado do processo ensino-aprendizagem nos diferentes cursos de 

graduação do Centro Universitário FMABC. Fornece ferramentas que propiciem a criação de laços 

de identidade entre O Centro Universitário FMABC e o novo aluno, fazendo com que se considere 

integrado ao meio universitário e tenha sua autoestima aumentada prevenindo, assim, sua evasão 

do ambiente acadêmico.  

 Para alunos ingressantes, o projeto pedagógico de cada curso prevê a adoção de medidas 

para nivelamento e reforço de conteúdos adquiridos até o Ensino Médio com reconhecidas 

deficiências, especialmente nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Informática.  
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 Assim, o Núcleo de Nivelamento tem como objetivo proporcionar aos alunos ingressantes a 

equiparação dos conhecimentos essenciais para o desenvolvimento adequado do processo ensino-

aprendizagem nos diferentes cursos de graduação do Centro Universitário FMABC.  

 

7.3. Organização estudantil  

 O FMABC assegura a livre iniciativa para organização e representação estudantil na forma 

de centros/diretórios acadêmicos por curso e disponibiliza assessoramento acadêmico e 

administrativo para auxiliar a organização das representações dos estudantes. As organizações 

estudantis tem autonomia para eleger seus representantes junto aos órgãos colegiados da 

Instituição.  

 O CUSABC conta na sua infraestrutura física com duas quadras poliesportivas para a 

realização de treinamento, torneios, campeonatos internos e externos, bem como uma churrasqueira 

para eventos de confraternização entre a comunidade acadêmica. Tais eventos são realizados com 

frequência bastante significativa.  

 A atuação da representação estudantil é intensa e se faz presente em todos os órgãos 

colegiados da IES.  

 

7.4. Acompanhamento dos egressos 

  

 Qualquer Instituição de Educação Superior (IES) precisa estar comprometida com a formação 

de profissionais competentes e habilidosos para atuar no mercado de trabalho. Para O CUSABC, em 

função de sua história e acima de tudo pela sua expertise na área de saúde, a busca da excelência 

na profissionalização de seus egressos é fundamental.  

 Há mais de quatro décadas o Centro Universitário Saúde ABC, como Faculdade de Medicina 

do ABC, vem formando médicos e, mais recentemente outros profissionais de saúde, que têm 

ocupado postos no mercado de trabalho da região do ABC e fora dela contribuindo com seu 

desempenho funcional para a construção de uma marca de prestígio na excelência da formação 

acadêmica oferecida pelo CUSABC.  

 Ainda que se reconheça isso não se ignora que nos últimos anos a oferta de cursos na área 

da saúde tem colocado no mercado de trabalho uma quantidade significativa de profissionais 

egressos de várias IES que buscam colocar-se nesse mercado tornando um diferencial de 

competitividade para o CUSABC a sua tradição na formação de profissionais com elevado índice de 

empregabilidade.  

 Com os recentes esforços de ampliação do portfólio de cursos na área de saúde torna-se 

fundamental que as experiências bem sucedidas nos cursos mais tradicionais (medicina, por 

exemplo) sejam aproveitadas para assegurar aos novos cursos o mesmo nível de prestígio 

alcançado pelos egressos médicos.  
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 O Núcleo de Egressos faz parte da Câmara da Graduação e iniciou as suas atividades em 

novembro de 2012 com um plano de trabalho que foi iniciado em 2013 e atua normalmente desde 

então. 

 

8. BIBLIOTECA 

 A Biblioteca está inserida no CADIP e pode ser utilizada por toda a comunidade acadêmica 

do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC: discentes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação e pós-graduação, corpo docente, médicos residentes, funcionários técnico-

administrativos e egressos filiados à Associação de ex-alunos, além de funcionários técnico-

administrativos da Fundação do ABC. 

 
8.1. Pessoal técnico-administrativo: 
  
 A Biblioteca conta com 1 Gerente Acadêmica, 2 Bibliotecários, 2 Auxiliares de Biblioteca e 3 

Recepcionistas. 

 

8.2 Serviços oferecidos pela Biblioteca: 

 

Constituem produtos e serviços finais do CADIP: 

 Consulta local e remota ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Pesquisa bibliográfica via acesso eletrônico a portais de pesquisa; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Acesso a bases de dados; 

 Empréstimo entre Bibliotecas; 

 Comutação bibliográfica de documentos técnico-científicos; 

 Orientação para normalização técnica; 

 Atendimento à catalogação na fonte; 

 Capacitação interna; 

 Visita monitorada; 

 Disseminação seletiva da informação. 

 

8.3. Organização técnica do acervo: 
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O Setor de Tratamento da Informação é responsável pela análise temática 

(classificação e indexação) e descritiva (catalogação) dos materiais bibliográficos que 

compõem o acervo do CADIP, bem como pelo controle de cabeçalhos de assunto e 

autores, obedecendo a critérios biblioteconômicos internacionais de padronização.  

Para o processamento técnico 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: National Library of Medicine (NLM), por ser a mais 

adequada e eficiente para documentos e informações relacionados à Saúde e às Ciências 

Biomédicas, e Library of Congress Classification (LC), para as demais áreas do 

conhecimento. 

Para a notação de autor utiliza-se a Tabela Cutter Sanborn. 

Como base de linguagem de indexação, o CADIP adota a lista de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), a qual corresponde à tradução brasileira do Medical Subjec t 

Headings (MeSH) desenvolvida pela BIREME. 

O armazenamento da coleção se dá por arranjo temático. O processo operacional 

voltado para o acesso e recuperação da informação inclui a etiquetagem com utilização 

de código de barras e número de chamada. 

Os periódicos estão separados por especialidades e ordenados nas estantes por 

ordem alfabética dos títulos, em seção própria.  

O acervo está protegido por sistema antifurto, por meio de etiquetas 

eletromagnéticas.  

 

8.4. Política de atualização: 

 

O acervo é adquirido a partir de indicações das bibliografias básica e complementar dos 

docentes da graduação e pós-graduação, de acordo com as necessidades de cada disciplina. A 

quantidade de exemplares é determinada proporcionalmente, conforme as recomendações 

constantes nos instrumentos de avaliação instituídos pelos órgãos reguladores da Educação 

Superior Brasileira, e pela demanda de uso das obras. 

 

8.5. Periódicos: 

 

Os periódicos estão separados por especialidades e ordenados nas estantes por 

ordem alfabética dos títulos, em seção própria. 

* quantidade já enviada (impressos e eletrônicos) 
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8.6. Políticas de Informatização: 

 

O software de gestão de dados utilizado pelo CADIP, a partir de 2009, é o Sistema Pergamum. 

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 permite acesso à base de dados via browser Interne, trabalha com arquitetura cliente / 

servidor para acesso e atualização de dados em rede local e remotamente, entrada e atualização de 

dados online. 

O Pergamum apresenta compatibilidade com o código biblioteconômico de catalogação 

AACR2, segundo nível, para todo tipo de documento; trabalha com formato MARC 21 nos registros 

bibliográficos internos, para exportação e importação e possibilita importação de dados de centros 

de catalogação cooperativa online ou CD-ROM, e exportação de dados para intercâmbio de registros 

bibliográficos. 

Além disso, o Sistema Pergamum possui sistema de gerenciamento de texto, imagem e som, 

controle de periódicos com Kardex e indexação de artigos. Apresenta, ainda, controle de empréstimo 

para qualquer tipo de documento, reserva, cobrança personalizada com prazos diferenciados por 

tipos de materiais e usuários, devoluções, renovações, atrasos, multas, negociações e suspensões, 

geração de etiquetas de código de barras para empréstimo dos documentos, contabilização de 

estatísticas de uso, processamento técnico etc., emissão de diversos tipos de relatórios em 

conformidade com critérios recomendados pelo MEC / CAPES. 

 

8.7. Repositório Institucional: 

 

 O Repositório Institucional está sob a guarda e responsabilidade do CADIP - Centro de 

Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa. 

 
8.8.  Acervo por área do conhecimento 

 

ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO 

Tipo de suporte 

informacional 
Livros 

Produção 

Acadêmica 
Multimídia 

Periódicos 

correntes e 

não correntes 

Outros 

Áreas do conhecimento CNPq Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. 
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Ciências Exatas e da Terra 291 628 17 22 - - 1 153 1 1 

Ciências Biológicas 1480 3822 45 50 57 76 18 1062 51 81 

Engenharia e Tecnologia 104 214 10 15 7 7 3 16 8 10 

Ciências da Saúde 7587 16666 2127 2938 601 839 310 16699 437 673 

Ciências Agrárias 72 176 - - 1 1 3 3 1 1 

Ciências Sociais e Aplicadas 251 514 5 6 1 1 2 15 5 9 

Ciências Humanas 883 1368 11 18 7 7 11 338 8 11 

Linguística, Letras e Artes 453 527 - - 2 2 1 3 - - 

Multidisciplinar 112 288 1 1 3 3 3 419 4 8 

Generalidades 235 514 91 149 19 19 20 566 34 36 

Total Geral 11468 24717 2307 3199 698 955 372 19274 549 830 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Quant. 
Títulos 

Ano I Ano II Ano 
III 

Ano 
IV 

Ano 
V 

Livros 11468 18500 20000 20500 21000 22000 

Periódicos 
impressos 

372 350 370 390 410 450 

Revistas 
eletrônicas 

34420 16700 16900 17100 17300 17500 

Jornais 0 2 2 2 2 2 

Obras de 
referência 

171 155 160 160 165 170 

Vídeos 530 440 450 460 470 480 

DVD 60 70 80 90 100 110 

CD Rom’s 104 110 120 130 140 150 

Assinaturas 
eletrôn.* 

1 1 2 2 3 3 

Outros* 2856 1725 1725 1725 1725 1725 

* Assinatura eletrônica - (Portal da Capes) 

* Outros - Produção acadêmica, Pôster, Raio X. 
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PERIÓDICOS ELETRÔNICOS (CAPES) 

Ciência

s exatas 

e da 

terra 

Ciências 

Biológica

s 

Engenhari

a 

Tecnologia 

Ciência

s da 

Saúde 

Ciência

s 

Agrárias 

Ciências 

Sociais e 

Aplicada

s 

Ciências 

Humana

s 

Linguístic

a Letras 

Arte 

Multidisciplina

r 

Generalidade

s 

5068 4063 3028 6738 1372 4840 6158 1805 1348 - 

 

 
 

 
9. INFRAESTRUTURA 

9.1. Área física e instalações prediais 

 O campus do CUSABC possui as seguintes edificações destinadas às atividades de ensino, 

pesquisas, extensão, assistência e atividades administrativas: Prédio Central, Anexo 2, Anexo 3, 

CEPES, Hebiatria, Morfologia, Técnica Cirúrgica/Biotério, Instituto da Pele,  Prédio Administrativo, 

Prédio sede da Fundação do ABC, Prédio de Serviços, Restaurante, Conjunto Poliesportivo e o novo 

edifício da Pós-Graduação. 

Salas de aula 

Todas as salas são equipadas com: quadro negro para uso de giz e/ou quadro branco para 

uso de pincel; um projetor multimídia; e um computador. Todas possuem carteiras individuais para 

canhotos, destros e obesos. As salas têm dimensões diferentes que permitem aulas para diferentes 

grupos, grandes ou pequenos, e podem ser adaptadas para aulas formais, discussão de casos, 

seminários, trabalhos em grupo entre outros. 

Laboratórios  

 Todos os equipamentos alocados nos diversos laboratórios do Centro Universitário Saúde 

ABC - CUSABC são utilizados para o desenvolvimento de aulas práticas, para atividades 

relacionadas às pesquisas e também para assistência à população. No geral, as atividades práticas 

previstas nas ementas de cada disciplina prevê a utilização de no máximo 5 alunos/equipamento. 

Tal regra é utilizada em todos os cursos oferecidos pela Instituição. As pesquisas realizadas na 

Instituição podem ser desenvolvidas tanto no âmbito do Programa Institucional de Iniciação Científica 

quanto no desenvolvimento de dissertações e teses do Programa de Pós Graduação em Ciências 

da Saúde da Instituição (stricto sensu). A assistência à população no que se refere aos exames 
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laboratoriais e de anatomia patológica é realizado pelo Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia 

Patológica da Instituição. 

O parque tecnológico do Centro Universitário tem sido implementado com projetos aprovados 

por agências de Fomento (FAPESP, NEPAS, CNPq) e ainda pelos Programas de Reorientação 

Profissional (Pró-Saúde 1 – Curso de Medicina no ano 2008, Pró-Saúde 2 – Cursos de Enfermagem 

e Farmácia ano 2010, Pró-Saúde 3 – Cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, 

Farmácia, Gestão em Saúde Ambiental, Terapia Ocupacional no ano de 2012) e Programas de 

Educação em Saúde (PETs).  

 

Ambulatório 

O Ambulatório do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC, parte integrante desta 

Instituição de ensino, cujo objetivo é a integração e que “tem formalizado a vocação regional da 

Faculdade e o seu potencial em colaborar com o desenvolvimento de programas e projetos no campo 

da saúde e assistência médica da Região do Grande ABC”, foi construído e funciona atendendo a 

população, integrando ensino, pesquisa e extensão. 

 O Curso de Medicina é o que predominantemente utiliza o ambulatório, no que tange às 

diversas especialidades e milhares de atendimentos realizados, contribuem para o processo ensino-

aprendizagem; além de ser um meio para o CUSABC ter recursos financeiros para sua manutenção, 

com os convênios firmados, bem como o atendimento SUS para a população que não possui 

condições financeiras. Além disto, considerando-se a tendência à escassez de campos de prática, 

constitui-se um importante recurso que confere e garante estratégia fundamental para que o aluno 

possa realizar parte primordial dos cursos da área da saúde, que são os estágios.  

 As atividades ambulatórias atuais são distribuídas em todas as edificações do CUSABC. Os 

ambulatórios em atividade atualmente são: Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Ginecologia, Infectologia, Neurologia, Neuropediatria, Neurodificuldades, 

Pneumologia, Psiquiatria, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Urologia, Endoscopia, Oncopediatria, 

Hematologia, Reumatologia, Cardiologia, Pediatria, Imunologia, Oftalmologia e Hebiatria.. 

 O ambulatório conta com sala de enfermagem, sala de coleta de exames, sala de infusão, 

laboratório de analises clínicas, farmácia, sala de quimioterapia e três centros cirúrgicos atendendo 

aos procedimentos de pequena e média complexidade.  

 Entre os exames atualmente realizados constam: polissonografia, prova de função pulmonar, 

eletrocardiograma, holter, ecodopplercardiograma, teste ergométrico, endoscopia, colonoscopia, 

biópsias musculares e hepáticas, exames radiológicos entre outros.  

 Atendimentos nas áreas de fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, enfermagem e farmácia 

também são realizados rotineiramente nos ambulatórios. 
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Biblioteca 

 A Biblioteca pode ser utilizada por toda a comunidade acadêmica do Centro Universitário 

Saúde ABC - CUSABC: discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-

graduação, corpo docente, médicos residentes, funcionários técnico-administrativos e egressos 

filiados à Associação de ex-alunos, além de funcionários técnico-administrativos da Fundação do 

ABC. 

Os usuários de outras instituições têm acesso para consulta local, sendo os empréstimos 

realizados somente por meio do sistema de Empréstimo entre Bibliotecas (EEB). 

A Biblioteca atualiza anualmente seu acervo com base nas ementas dos cursos oferecidos 

pela Faculdade. 

Entre os serviços oferecidos constam: consulta local e remota ao acervo, empréstimo 

domiciliar, pesquisa bibliográfica via acesso eletrônico a portais de pesquisa, levantamento 

bibliográfico, acesso a bases de dados, empréstimo entre Bibliotecas, comutação bibliográfica de 

documentos técnico-científicos, orientação para normalização técnica, atendimento à catalogação 

na fonte, capacitação interna, visita monitorada, disseminação seletiva da informação. 

  A Biblioteca disponibiliza equipamentos de informática destinados a realização de pesquisas 

e trabalhos acadêmicos. 

 O serviço de impressão dentro do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC é 

disponibilizado por copiadoras terceirizadas. 

Laboratório de Experimentação Animal e Biotério 

 

O Laboratório de Experimentação Animal e Biotério é um pequeno complexo composto, como 

sugere o nome, de um biotério de manutenção de ratos e camundongos e de um laboratório, e está 

localizado no prédio que abriga o laboratório de Técnica Cirúrgica. Iniciou suas atividades no 

segundo semestre de 2000 e tem como objetivo atender às necessidades das disciplinas desta 

faculdade e também o desenvolvimento de pesquisas científicas que utilizam ratos e camundongos 

como modelos biológicos. Este complexo é formado por: 2 salas de animais, 1 antessala de animais, 

1 sala de procedimentos, 1 sala de esterilização, 1 estoque, 1 sala de lavagem, as quais áreas são 

de circulação restrita aos funcionários especializados do setor e 1 laboratório para receber os 

pesquisadores que trabalham com os animais do biotério. As normas de cuidados dos animais de 

experimentação seguem as recomendações do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) do 
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Centro Universitário, do Conselho Nacional de Experimentação Animal (CONCEA) do Ministério da 

Ciências, Pesquisa e Inovação além da legislação internacional.  

 A distribuição das salas, anfiteatros, laboratórios e apoio didático e administrativo nas 

diferentes edificações é a seguinte: 

 

PRÉDIO CENTRAL: 

Salas de aula 

São 12 salas de aula no andar térreo, 9 no primeiro andar e 6 no segundo andar. 

Sala de videoconferência:  

 Auditório Dr. Ricardo Seite Assanome  

Laboratórios 

Os laboratórios são dotados dos equipamentos e consumíveis necessários ao desenvolvimento 

das atividades para as quais são utilizados. 

 Laboratório de Técnicas Dietéticas  

 Laboratório de Cinesiologia e Cinesioterapia  

 Laboratório de Atividades e Recursos Terapêuticos/ Órteses e Próteses  

 Laboratório Multidisciplinar  

 Laboratório do Curso de Farmácia  

 Laboratório Multidisciplinar de Recursos Terapêuticos manuais e técnicas de avaliação  

 Laboratório Bioquímica  - Sala 01 

 Laboratório Bioquímica  - Sala 02  

 Laboratório de Informática 01 (37 computadores)  

 Laboratório de Informática 02 (15 computadores)  

 Laboratório de Informática 03 (16 computadores) 

 Laboratório de Microbiologia/ Imunologia e Parasitologia  

 Laboratório de Patologia – Administração  

 Laboratório de Patologia – Laboratório  

 Laboratório Patologia – Macroscopia  

 Laboratório de Patologia Checagem 01  

 Laboratório de Patologia Checagem 02  

 Laboratório de Patologia – Arquivo Morto  

 Laboratório de Fisiologia 2   

 Laboratório de Microscopia  
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 Laboratório de Habilidades de Enfermagem Mayara Vilela de Moraes  

 Laboratório Multidisciplinar  

 

Centro Cirúrgico Ivanhoé Spósito: três salas de cirurgia, sala de recepção, recuperação 

anestésica, preparo de medicação, lavabo, vestiário e copa.  

 

Espaço Discente 

Centro Acadêmico do Curso de Farmácia  

 

 Salas de Apoio Pedagógico 

 Inspetoria  

 Biblioteca  

 Coordenação da Biblioteca  

 Sala Processamento Técnico  

 Sala dos Técnicos  

 

Apoio Administrativo 

 

 Telefonia  

 

Lanchonete 

 

PRÉDIO DA MORFOLOGIA 

Anfiteatro 

 Anfiteatro Home Doctor  

 

Laboratórios 

 Laboratório de Histotécnica e Ensino Disciplina de Biologia Celular e do Desenvolvimento  

 Laboratório de Anatomia 

 

Salas de Apoio Pedagógico 

 Sala dos Professores Disciplina De Anatomia 

 Sala dos Professores Da Disciplina De Biologia Celular e do Desenvolvimento 

 Sala de Microscopia Disciplina De Biologia Celular Do Desenvolvimento 

 Sala de Preparo de Cadáveres  
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    Sala dos Técnicos 

    Sala de apoio de material  

 

PRÉDIO DO CEPES 

Anfiteatros 

    Auditório Prof. Dr. David Everson Uip  

    Auditório Nathalia Podgoy  

 

Laboratórios 

 Laboratório Estação RNA  

 Laboratório de Epidemiologia e Análises de Dados  

 Laboratório de Química Análitica  

 Laboratório de Genética  

 Laboratório de Genética - Escritório  

 Laboratório de Genética – Copa  

 Laboratório de Biologia Molecular   

 Laboratório Cultivo Celular  

 Laboratório de Imunologia  

 Laboratório de Imunologia – Sala de Estudos  

 Laboratório de Extração de DNA  

 Laboratório Sequenciador  

 Laboratório Multidisciplinar – Secretaria  

 Laboratório Multidisciplinar – Esterilização  

 Laboratório Multidisciplinar – Sala de Análises  

 Laboratório Multidisciplinar – Expurgo  

 

Salas de Apoio Pedagógico 

 Pós Graduação  

 Coordenação da Pós Graduação  

 COREME /COREMO  

 Recepção da Pós Graduação  

 NEPAS – Núcleo de estudos e pesquisas e assessoria de Saúde do CUSABC  

 Sala de Reuniões da Pós Graduação 
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 Sala De Estudos Pós Graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 C.E.P. Comitê de ética e pesquisa  

 Sala de Reuniões do C.E.P  

 

Salas de Pesquisa Clínica 

 Coordenação de Pesquisa Clínica 

 Farmácia Central  

 Coleta de Exames  

 Ante Sala coleta de exames  

 Consultório 1  

 Consultório 2  

 Consultório 3  

 

Salas da Reprodução Humana 

 CRASE 

 Recepção  

 Deposito de materiais  

 Vestiário Masculino  

 Vestiário Feminino  

 

URDIP 

 URDIP – Recepção  

 URDIP – Consultório 1  

 URDIP – Consultório 2  

 URDIP – Consultório 8  

 URDIP – Consultório 4 

 URDIP – Consultório 5  

 URDIP – Consultório 7  

 URDIP – Coordenação  

 URDIP – Sala de Reuniões  

 

Apoio Administrativo 

 Recepção  

 Copa  
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 Copa da Pós Graduação 

 

PRÉDIO DE TÉCNICA CIRÚRGICA/BIOTÉRIO 

 

Anfiteatro 

Anfiteatro da Técnica Cirúrgica 

 

Salas de Treinamento em Técnica Cirúrgica 

 Sala Cirúrgica 01  

 Sala Cirúrgica 02  

 Sala de Preparo  

 Centro de Treinamento em Laparoscopia  

 Sala de Treinamento da Catarata  

 Sala de Materiais  

 

Laboratórios 

 Laboratório de Doenças Neuromusculares  

 Laboratório de Urologia  

 

Biotério 

 Sala de materiais  

 Biotério de camundongos e ratos 

 Administração  

 Depósito  

 Sala de Vídeo 

 

PRÉDIO ANEXO 2 

 

Anfiteatro 

 Anfiteatro Prof. Dr. Milton Borrelli  

 

SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

 SESMT - Recepção  

 SESMT Consultório 1  
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 SESMT Consultório 2  

 SESMET Consultório 3  

 SESMET Consultório 4  

 SESMET Sala dos Técnicos de Segurança  

 SESMET Sala do Engenheiro  

 SESMT Arquivo  

 SESMET COPA  

 

Ambulatórios 

 Recepção 

 Reabilitação Pulmonar  

 Ambulatório de Clínica Geral – Consultório 1 

 Ambulatório de Clínica Geral – Consultório 2  

 Ambulatório de Clínica Geral – Consultório 3  

 Ambulatório de Clínica Geral – Consultório 4  

 Ambulatório de Neurologia - Consultório 5  

 Ambulatório de Neurologia - Consultório 6  

 Ambulatório de Neurologia - Consultório 3  

 Ambulatório de Neurologia - Consultório 2  

 Ambulatório de Neurologia - Consultório   

 Ambulatório de Neurologia Sl36  

 Posto de Enfermagem  

 Departamento de Cirurgia Plástica  

 Consultório da Urologia  

 Secretaria Urologia  

 Diretoria Urologia  

 Centro de Pesquisas Urológicas  

 Ambulatório de Gastroenterologia – Sala de Estudos  

 Ambulatório de Gastroenterologia – Secretaria  

 Ambulatório de Gastroenterologia – Consultório 1  

 Ambulatório de Gastroenterologia – Consultório 2  

 Ambulatório de Gastroenterologia – Consultório 3  
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 Ambulatório de Gastroenterologia – Consultório 4  

 Raio X  Recepção  

 Raio X  - Faturamento 

 Raio X  1  

 Raio X 2   

 Raio X Vestiário   

 

 

PRÉDIO ANEXO 3 

Anfiteatros 

 Auditório da Cardiologia  

 Auditório da Dermatologia  

 Auditório Flex Soft  

 Anfiteatro Oftalmologia Angélica Goncalves Santos  

 

Laboratórios 

 Laboratório de Análises Clínicas – Biologia Molecular  

 Laboratório de Análises Clínicas – Sala das Geladeiras  

 Laboratório de Análises Clínicas – Laboratório - Geral   

 Laboratório de Análises Clínicas – Administração  

 Laboratório de Biologia Molecular – Sala de Estudos  

 Laboratório de Biologia Molecular – Pré-PCR  

 Laboratório de Biologia Molecular – PCR  

 Laboratório de Biologia Molecular – Sala de Equipamentos  

 

Apoio administrativo 

 Almoxarifado  

 Copa da Coordenação  

 Coordenação de Ambulatório  

 Faturamento  

 Coordenação do Faturamento  
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 Sala de reuniões da Coordenação  

 

Ambulatórios 

 Recepção Central  

 Recepção Central – Sala de Espera  

 Oncologia Recepção  

 Oncologia Voluntários Copa  

 Oncologia Associação dos Voluntários  

 Oncologia Farmácia CEPHO  

 Oncologia Consultório 5  

 Oncologia Consultório 6 e 4  

 Oncologia Consultório Recepção Oncologia Adulto 

 Oncologia Consultório 1  

 Oncologia Consultório 7  

 Oncologia Quimioterapia Adulto  

 Oncologia Consultório 21  

 Oncologia Consultório 18  

 Oncologia Oncopediatria  

 Oncologia Recepção Oncopediatria  

 Oncologia Medicação  

 Farmácia Oncológica -  Administração  

 Farmácia Oncológica  -  Coordenação  

 Farmácia Oncológica -  Geladeiras  

 Farmácia Oncológica -  Higienização  

 Farmácia Oncológica  -  Paramentação   

 Ambulatório de Dermatologia – Secretaria  

 Ambulatório de Dermatologia – Fotografia    

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 1   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 2   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 3   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 4   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 5   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 6   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 7    
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 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 15   

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 16 

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 17 

 Ambulatório de Dermatologia – Consultório 18 

 Ambulatório de Dermatologia  - Consultório   

 Ambulatório de Dermatologia  - Micologia   

 Ambulatório de Dermatologia  - Sala de Estudos   

 Ambulatório de Dermatologia  - Sala de Reuniões   

 Ambulatório de Dermatologia  - Urticária   

 Ambulatório de Dermatologia  - PUVA 1   

 Ambulatório de Dermatologia  - PUVA 2   

 Ambulatório de Dermatologia  - Histopatologia   

 Ambulatório de Dermatologia  - Micologia  

 Ambulatório de Dermatologia  - Micologia  2  

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Dergermação  

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala Cirúrgica 1    

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala Cirúrgica 2   

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala Cirúrgica 3   

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala Cirúrgica 4   

 Centro Cirúrgico Dermatologia – RPA  

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Recepção Centro Cirúrgico 

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Conforto Médico 

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Vestiário 

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Expurgo 

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala de Curativo 

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala de Avaliação 1   

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala de Avaliação 2   

 Centro Cirúrgico Dermatologia – Sala de Enfermagem 

 Ambulatório Oftalmo Triagem – Consultório 

 Ambulatório Oftalmo Triagem – Consultório Office 1   

 Ambulatório Oftalmo Triagem – Consultório Office 2   

 SAME   

 Centro Multidisciplinar Terapia Infusional 

 Polissonografia – Leito 1   

 Polissonografia – Leito 2  
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 Polissonografia – Equipamento 

 Ambulatório Pneumologia – Consultório 

 Ambulatório Pneumologia – Consultório 

 Ambulatório Pneumologia – Consultório 

 Assistência Social  

 Função Pulmonar e Espirometria 

 IMASP – Sala Espera 

 IMASP – Consultório 01 

 IMASP – Consultório 02 

 IMASP – Consultório 03  

 IMASP – Consultório 04  

 IMASP – Consultório 05  

 Coleta de exames  

 Recepção da coleta  

 Recepção IMASP  

 Telefonia IMASP  

 Ambulatório Cardiologia - Sala espera  

 Ambulatório Cardiologia – Estoque Enfermagem  

 Ambulatório Cardiologia - Enfermagem  

 Ambulatório Cardiologia – Sala Reuniões  

 Ambulatório Cardiologia - Consultório  

 Ambulatório Cardiologia - Ecocardiograma  

 Ambulatório Cardiologia – Ecocardiograma - Sala de preparo  

 Ambulatório Cardiologia – Doppler  

 Ambulatório Cardiologia – Consultório 1  

 Ambulatório Cardiologia – Consultório 2  

 Ambulatório Cardiologia – Consultório 3  

 Ambulatório Pediatria – Consultório 1  

 Ambulatório Pediatria – Consultório 2  

 Ambulatório Pediatria – Consultório 3  

 Ambulatório Pediatria – Consultório 4  

 Ambulatório Pediatria – Recepção  

 Ambulatório Neuroinfantil – Consultório 1  

 Ambulatório Neuro Infantil – Consultório 6  

 Ambulatório Neuro Infantil – Consultório 7  
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 Ambulatório Neuro Infantil – Consultório 4 

 Ambulatório Neuro Infantil – Consultório 5  

 Ambulatório G.O – Consultório 1 

 Ambulatório G.O – Consultório 2  

 Ambulatório G.O – Consultório 3  

 Ambulatório G.O – Sala de Ultrassom  

 Disciplina de Oftalmologia -  Sala de Espera  

 Disciplina de Oftalmologia -  Recepção  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Catarata Visual  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Catarata 1 e 2  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Cirurgia Refrativa  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Refração  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Estrabismo/ Pediatria  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Trauma Córnea   

 Disciplina de Oftalmologia - Consultório Orbita/ Doenças externas 

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Plástica e Glaucoma   

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Lente de Contato   

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Triagem  

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório Laser Radiation   

 Disciplina de Oftalmologia -  Recepção Triagem   

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório prox. Sala de espera   

 Disciplina de Oftalmologia -  Consultório prox. Sala de espera  

 Disciplina de Oftalmologia -  Sala Espera Centro Cirúrgico 

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Sala espera 2  

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Conforto Médico  

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Refeitório  

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Vestiário  

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Lavabo  

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico RPA  2  

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico   

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Esterilização   

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Expurgo   

 Disciplina de Oftalmologia -  Centro Cirúrgico Vestiário Paciente  

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Biblioteca  

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Biblioteca  Arquivo 1 
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 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Biblioteca Arquivo 2   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Fotografia   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Angiografia   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Campimetria   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Tomografia   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Ultrassom   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Consultório Office   

 Oftalmologia -  Centro de Diagnostico  - Sala de Espera  

 CEPHO – Centro de Estudos e Pesquisas Hematologia e Oncologia  

 Administração do CEPHO 

 

PRÉDIO DO INSTITUTO DA PELE 

Anfiteatro 

 Anfiteatro Prof. Ferrucio Fernando Dall’ Aglio 

 

Ambulatório 

 Enfermagem – Agendamento  

 Sala de Laserterapia 1  

 Sala de Laserterapia 2  

 Sala de Laserterapia 3  

 Sala de Laserterapia 4  

 Recepção  

 Dermatoscopia 2  

 Estética 1  

 Estética 2  

 

Apoio administrativo 

 Diretoria da Dermatologia  

 Sala de Reuniões  

 Secretaria  

 

Hebiatria 

Ambulatórios 
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 Sala de Grupos 

 Sala Inclusão Digital  

 Consultório 2   

 Consultório 3  

 Consultório 4  

 Consultório 6  

 Consultório 7   

 Consultório 8   

 Consultório 10 

 Consultório 12 

 Consultório 13  

 Consultório 16  

 Consultório 15 

 Consultório 14 

 Sala da Enfermagem 

 NUBEM  

 Sala de Apoio  

 

Apoio administrativo 

 Administração  

 Deposito de Materiais  

 Copa  

 Recepção  

 Sala de Reuniões 

 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO 

 Assessoria Educacional  

 Secretaria Acadêmica  

 Gerência Acadêmica  

 Comunicação/Ouvidoria  

 

Sala de professores, departamentos e cursos 

 Sala da Associação dos docentes 

 Sala de Professores Bioquímica  
INSPETORIA 
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 Sala de Professores de Fisiologia 

 Sala de Professores Farmacologia  

 Sala do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 

 Sala do Departamento de Pediatria  

 Sala dos Professores Curso de T.O, Nutrição e Fisioterapia 

 Sala dos Professores do Curso de Farmácia  

 Sala dos Professores do Curso de Enfermagem 

 Sala dos Professores do Curso de Tecnólogo em Radiologia, Gestão Hospitalar e Saúde 

Ambiental 

 

Sala de Coordenadores 

 Coordenação de Curso Superior Em Tecnologia De Gestão Hospitalar / Coordenação de 

Curso Superior Em Radiologia 

 Coordenação do Curso Em Gestão Ambiental  

 Coordenação do Curso de Fisioterapia  

 Coordenação do Curso de Enfermagem  

 Coordenação do Curso de Farmácia  

 Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional e Nutrição  

 Coordenação do Curso de Medicina  

 Coordenação do Curso de Enfermagem  

 Secretaria do Internato/ Clínica Médica e Clínica Cirúrgica  

 Assessoria Pedagógica / Núcleo De Apoio/ Psicopedagógico / Procuradoria Institucional  

 

Apoio administrativo 

 Departamento de R.H.  

 Departamento de R.H. Recepção 

 Departamento de R.H. Arquivo  

 Departamento de R.H. Sala Reuniões  

 Departamento de Cobrança  

 Departamento Financeiro  

 Diretoria Financeira  

 CESCO - Departamento de Compras  

 Associação dos Docentes  

 Diretoria Geral  

 Vice Diretoria 
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 Diretoria Administrativa  

 Recepção Diretoria  

 Assessoria de Diretoria  

 COMEX  

 Helpdesck  

 Tecnologia da Informação  

 Copa  

 

PRÉDIO DE SERVIÇOS 

Laboratórios 

 Laboratório Adapto – (6,71m²x7,59m²) 

 Laboratório De Tecnologia Assistiva / Atividades da Vida Diária (10m²x 7,50m²) 

 Laboratório de Microbiologia e Imunologia (19,60m²x 4,60m²) 

 

 

Apoio administrativo 

 Copiadora  

 Marcenaria 

 Departamento de Segurança do Trabalho e Sustentabilidade  

 Almoxarifado da Manutenção  

 Base da Manutenção  

 Base da Segurança Patrimonial  

 Salão Cabelereiro  

 

Representação acadêmica e dos funcionários 

 Centro Acadêmico  

 Diretório Acadêmico Medicina  

 Associação dos Funcionários  

 

COMPLEXO POLIESPORTIVO ERIC WROCKLANSKI 

 Quadras 

 Vestiário 
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 Churrasqueira 

 Associação dos ex-alunos 

PRÉDIO RESTAURANTE 

 Refeitório  

 Cozinha 1  

 Depósito de Materiais  

 Cozinha 2  

 

PRÉDIO SEDE FUNDAÇÃO DO ABC  

 Academia de Funcionários 

 Anfiteatro Central de Convênios 

 Arquivo Contabilidade da FUABC 

 Arquivo R.H. 

 Departamento de Compras- Central de Convênios 

 Departamento de Compras – FUABC 

 Contabilidade Central de Convênios 

 Diretoria Administrativa Central de Convênios 

 Diretoria de R.H. Central de Convênios 

 Diretoria Financeira Central de Convênios 

 Expediente Central de Convênios 

 Departamento Financeiro Central de Convênios 

 Patrimônio Central de Convênios 

 Patrimônio FUABC 

 Prestação de Contas Central de Convênios 

 Recepção FUABC 

 Recepção Central de Convênios 

 Recursos Humanos Central de Convênios 

 Superintendência  

 Auditoria 

 Comunicação 

 Conselho de Curadores 

 Contabilidade  

 Departamento Jurídico 
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 Departamento Financeiro 

 Presidência 

 Qualidade e Sustentabilidade 

 RH – Fundação do ABC 

 Secretaria Presidência 

 Tecnologia da Informação 

 Vice – Presidência 

 

PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

No desenvolvimento das atividades de ensino em nível de Pós-Graduação, que contempla 

os cursos de Especialização, MBA e aperfeiçoamento, novas instalações foram somadas à estrutura 

física já existente. 

A área construída total desse prédio possui aproximadamente mil e duzentos metros 

quadrados (1200m2), contando com dois andares, equipada com elevador, salas de aula e reuniões, 

além de ambientes de convivência e lanchonete. Está localizada a duzentos metros de nosso campus 

principal, na Av. Príncipe de Gales, 667 em Santo André. 

Com seis novas salas de aula, possui capacidade para acomodação de 240 alunos por 

período, contando com novos equipamentos multimídia, reformadas e adequadas para o ensino. O 

edifício conta com acesso internet WI-FI e todo apoio administrativo necessário ao atendimento e 

acompanhamento para realização dos cursos oferecidos. 

Ainda, no mesmo edifício, contamos com um anfiteatro com capacidade para acomodação 

de 290 pessoas, o qual é dedicado à realização de seminários, congressos e cerimônias oficias da 

instituição. 

Essa nova instalação deve contribuir de modo significativo para uma expansão de nossas 

atividades no âmbito de Pós-Graduação, bem como propiciar uma atmosfera mais favorável ao 

aprendizado e à qualificação profissional buscada por nossos alunos. 

 

10. PROJETOS DE EXTENSÃO 

O Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC considera a Extensão como parte integrante do 

processo educativo, cultural e cientifico, bem como uma estratégia de fortalecimento da sua relação 

com a sociedade em que atua. Para isso, incentiva o seu corpo docente e discente a voltar-se para 
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os interesses de demandas da sociedade, consolidando parcerias e compromissos, desde que, 

respeitados os princípios democráticos de intervenção social e de construção da cidadania.  

O CUSABC integra a extensão à sua prática de forma harmônica, permanente e 

institucionalizada. 

O Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado em 1999 e atualizado em 2001, de 

autoria do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras (77 Universidades 

Federais e Estaduais) e SESu/MEC em 2001, propõe diretrizes para todas as ações de extensão: 

Impacto e transformação 

Interação dialógica 

Interdisciplinaridade 

Indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão 

As ações de Extensão do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC estariam organizadas na 

Pró-reitoria de Extensão em conformidade com o Plano Nacional de Extensão e com as 

deliberações do Conselho Estadual de Educação (Portaria CEE no 09/98). O Regimento da 

COMEX – Comissão de Extensão da FMABC foi aprovado em Reunião da Congregação de 16 de 

setembro de 2011. 

Em consonância com o Plano Nacional de Extensão, a Extensão considera que a produção do 

conhecimento, via extensão, se faz a partir da troca de saberes sistematizados, acadêmicos e 

populares, tendo como consequência a democratização do conhecimento, a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade e uma produção resultante do confronto com a realidade. 

A Extensão foi criada para resgatar o papel de uma Universidade voltada para os problemas sociais, 

com objetivo de encontrar soluções através de pesquisas, visando realizar o processo ensino-

aprendizagem como um todo, intervindo na realidade concreta. Procura ser um espaço de 

articulação que tem por finalidades fomentar, acompanhar, mapear e apoiar os programas e as 

ações de extensão universitária, desenvolvidos na graduação e na pós-graduação. Procura 

promover o diálogo e o encontro de toda a Rede que desenvolve as atividades de extensão no 

âmbito do CUSABC.  

Dessa forma, o objetivo da extensão é socializar o saber veiculado e construído na Instituição, 

assim como promover práticas interdisciplinares e direcionar o ensino e a pesquisa, contribuindo 

para a melhoria dos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais da região. 

Nessa perspectiva, a extensão busca assegurar o contato direto, realimentador e recíproco entre 

professores, alunos, técnicos, instituições e população, desenvolvendo uma práxis que leve ao 
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questionamento das teorias trabalhadas nos cursos para maior conhecimento e compreensão dos 

problemas da região. 

O desenvolvimento dessa práxis deve impulsionar os envolvidos na busca da resolução dos 

problemas encontrados por meio de atividades interdisciplinares que desencadeiem o 

redirecionamento do ensino na Instituição. 

As ações atribuídas à Extensão abrangem: 

- Programas e Projetos 

- Cursos e Eventos 

- Prestação de serviços 

- Divulgação científica e cultural 

- Intercâmbio 

A seguir vamos discorrer sobre cada um desses itens. 

10.1. Programas e Projetos 

Denomina-se Programas um conjunto de atividades integradas, de médio e longo prazo, 

orientadas a um objetivo comum, articulando projetos e outras atividades de extensão, cujas 

diretrizes e escopo de interação com a sociedade, integrem-se às linhas de ensino e pesquisa 

desenvolvidas na Instituição, nos termos de seus projetos político-pedagógico e de desenvolvimento 

institucional. A seguir, duas características são essenciais:  as atividades integradas de extensão 

devem envolver unidades orgânicas distintas (Departamentos, Centros, Faculdades, Institutos, 

Cursos e outros); e o prazo de execução do programa deve ter a duração mínima de dois anos. 

 O Projeto é uma atividade de caráter educativo, social, cultural, científico, tecnológico ou de 

inovação tecnológica, com objetivo específico e prazo determinado, vinculada ou não a um 

Programa. 

 

A Extensão proposta no Plano é parte indispensável do pensar e fazer universitário. Retira-

se seu caráter de “terceira função” para dimensioná-la como filosofia, ação articulada, política, 

estratégia democratizante e metodológica. 

A seguir elencaremos alguns Programas e Projetos que estão em andamento na Instituição: 

- Programas de Gestão e Qualidade promovidos pelo Curso de Enfermagem, a fim de 

aprimorar os processos assistenciais dos ambulatórios do CUSABC; envolveu ainda a adequação 
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física dos espaços assistenciais, a fim de garantir adequadas condições de trabalho para os 

profissionais, segurança assistencial e humanização do cuidado; 

- Programas de Educação Permanente com o intuito de qualificar o trabalho do corpo de 

enfermagem hospitalar e ambulatorial; 

- Projetos de intervenção para redução da vulnerabilidade de gestantes e crianças 

moradoras do Vale do Ribeira, região de extrema pobreza no estado de São Paulo, através da 

melhoria do acesso e qualificação os serviços de saúde oferecidos nessa região. Destaca-se ainda 

o Projeto Canudos em que alunos e professores se deslocam para o sertão da Bahia oferendo 

serviços, orientação e educação em saúde; 

- Programas de Prevenção e Promoção da saúde destacando-se a detecção precoce do 

câncer de mama; risco cardiovascular e saúde do idoso; 

- Projetos de reabilitação com pacientes portadores de doenças crônicas pulmonares com o 

objetivo de melhoria da qualidade de vida e reinserção social; 

- Projetos de sustentabilidade, incentivando a comunidade acadêmica e os cidadãos à 

produção de alimentos saudáveis e adequados, com base na agricultura familiar de forma 

sustentável e orgânica, de acordo com as dimensões ambiental, econômica, social, cultural e política. 

10.2. Cursos e eventos: fazem parte desse item os cursos que podem ser cursos de extensão, 

iniciação, atualização, capacitação e qualificação profissional e aperfeiçoamento; ainda nesse item 

temos os eventos, onde podemos incluir congressos, seminários, conferências, ciclo de debates; 

exposição, espetáculo, evento esportivo, festival e outros. 

Para ilustrar esse item, informamos que no ano de 2016, como FMABC, foram 32 cursos 

realizados nas diversas áreas da saúde, com a participação de alunos, docentes e profissionais de 

saúde da região. Destacam-se entre eles os cursos e atualizações para os problemas emergentes 

da Dengue, Zica e Chikungunya que afetam o país. As ligas acadêmicas também tiveram um papel 

fundamental na realização de cursos de iniciação e aperfeiçoamento.  

 Entre os eventos, que se caracterizam por atividades de curta duração, sem caráter continuado, 

que implica a apresentação do conhecimento ou produto cultural, científico, tecnológico ou de 

inovação tecnológica desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Instituição. Entre eles 

destacam-se os congressos, seminários, fóruns, ciclos de debates, exposições e espetáculos, 

eventos esportivos, e outras atividades pontuais. Foram realizados mais de 60 eventos em 2016. 

Podemos destacar nesse item: 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

• O Congresso Médico Universitário do ABC – COMUABC reúne alunos, docentes e 

convidados de destaque científico. Nesse evento há uma importante mobilização de toda a 

instituição para conjuntamente abordarem assuntos de relevância para as ciências da saúde. 

Anteriormente, apenas o curso de medicina estava presente e mobilizado. No momento, os 

demais cursos da Instituição realizam os seus eventos simultâneos.  

• A Feira de Saúde também pode ser considerada de extrema importância e destaque para a 

instituição. Há uma organização de característica interdisciplinar, envolvendo gestores de 

saúde da região. Geralmente a Feira de saúde ocorre em um serviço de atenção primária em 

um município da região, objetivando a educação em saúde para a população, prevenção e 

promoção da saúde.  

• Simpósio de Interdisciplinaridade  

Organizado pelos discentes do 2o ano do Curso de Terapia Ocupacional e coordenado pela 

coordenação do curso, o simpósio é destinado a estudantes, profissionais e pessoas 

interessadas pelo tema abordado e tem por objetivo central promover a troca de informações 

e experiências entre estudantes e profissionais de diversas áreas.  O evento ocorre todos os 

anos entre os meses de outubro e novembro. Em 2017, foi realizada a 7ª edição com o tema 

Saúde Mental: prevenção e promoção da qualidade de vida. 

• As atividades esportivas também ocupam um espaço considerável na agenda da instituição, 

que procura estimular a participação dos seus alunos.  

• As datas comemorativas que envolvem a saúde também são celebradas. Assim são 

comemorados o dia do médico, a semana de enfermagem, o dia do farmacêutico, e outros, 

geralmente promovendo palestras e discussões relevantes para a referida categoria. 

Também ocorrem os eventos para chamar a atenção da comunidade aos problemas de saúde 

que precisam de um esforço para evitá-los, ou mesmo chamar a atenção para atitudes 

saudáveis que visam à promoção da saúde, como o aleitamento materno, prevenção de 

acidentes na infância, entre outros. 

 

10.3. Prestação de Serviços: os serviços são classificados em dois grupos:  

 - Serviço eventual: consultoria, assessoria e curadoria;  

- Assistência à saúde humana: consultas ambulatoriais, consultas de emergência, internações 

clínicas, exames laboratoriais, outros exames complementares, cirurgias e outros atendimentos.  

Por tratar-se de uma instituição de ensino da área da saúde tem a vocação de prestar serviços 

como contribuição à comunidade em que está inserida, bem como estabelecer campo de estágio 

para seus alunos, podendo abranger um amplo espectro de atividades. Dentre esses serviços são 
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consideradas as atividades assistenciais à população, assessorias, consultorias e cooperação 

interinstitucional. 

Denota-se que na maioria delas estão envolvidas as atividades de ensino em diversos 

equipamentos de saúde da região. A presença de alunos, residentes e docentes nos serviços dos 

municípios do ABC é bastante marcante, sempre em cooperação com as equipes próprias de 

trabalhadores desses serviços. Destacam-se os principais equipamentos de saúde em que o 

CUSABC exerce suas atividades assistenciais: 

• Ambulatório de Especialidades  

• Ideia Fértil 

• Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 

• Centro Hospitalar do Município de Santo André 

• UPA Central de Santo André 

• Pronto Socorro Central de São Bernardo do Campo 

• Hospital de Clínicas Municipal José Alencar de São Bernardo do Campo 

• Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo 

• Hospital de Ensino de São Bernardo do Campo 

• Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo do Campo 

• Centro de Saúde Escola Capuava em Santo André 

• Hospital Estadual Mário Covas 

• Hospital Radamés Nardini em Mauá 

• Outros (Hospital de Olhos, INCOR, Hospital Heliópolis, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 

Central Clinic Santo André, Casa Ronald Mc Donald) 

• Serviço de Referência em Doenças Raras pelo Ministério da Saúde (vide texto abaixo). 

• Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica que presta serviços de diagnóstico 

laboratorial para todo o município de São Bernardo do Campo, constando de 34 UBSs, 09 

UPAs e 03 hospitais (HMU, HPSC e HCSB); Hospital da Mulher de Santo André, Hospital 

Emílio Ribas II, Hospital Penitenciário de São Paulo, AME Santo André, AME Mauá, Nefrolog 

– Doenças Renais. 

  

Dentre todos esses equipamentos de saúde, o Ambulatório de Especialidades e o Laboratório de 

Análises Clínicas e Anatomia Patológica são geridos pela Instituição, cuja produção em quadro anexo 

demonstra o volume de atendimentos prestados pela instituição à população da região do Grande 

ABC.  

Nos demais serviços torna-se difícil quantificar o número de atendimentos realizados, já que as 

atividades realizadas exclusivamente pelo Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC, através dos 
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seus alunos, residentes e docentes variam muito, sendo difusas nesses equipamentos de saúde, 

porém substantivas.  

Recentemente, a FMABC foi credenciada, entre as sete instituições brasileiras, como Serviço de 

Referência em Doenças Raras pelo Ministério da Saúde. Esse fato seria transferido para o Centro 

Universitário Saúde ABC. 

 

10.4. Divulgação científica e cultural: são estratégias para tornar disponíveis conhecimentos 

científicos que ajudem a melhorar a vida das pessoas e que deem suporte a desenvolvimentos 

econômicos e sociais sustentáveis. 

A Divulgação científica e cultural é realizada pela revista Arquivos Brasileiros de Ciências da 

Saúde, pelo Portal do CUSABC, pelo boletim informativo mensal (Crescendo ABC), pela revista 

informativa mensal (MedABC) e pelo CADIP - Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação 

e Pesquisa “Dr. João Metanios Hallack”. 

A respeito de cada um desses instrumentos de divulgação científica e cultural podemos 

acrescentar: 

-Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde  

A revista Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde é um periódico arbitrado inter e 

multidisciplinar na área de Ciências da Saúde publicado entre 2008 e 2012, tendo sido renomeado 

como ABCS Health Sciences a partir de 2013. 

A revista Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde (ISSN impresso 1983-2451, ISSN eletrônico 

2358-0747) foi publicada a partir de 2008 em continuação aos Arquivos Médicos do ABC (ISSN 

impresso 0100-3992, ISSN eletrônico 2358-0739) até 2012, quando foi renomeada como ABCS 

Health Sciences (ISSN impresso 2318-4965, ISSN eletrônico 2357-8114). 

A busca de artigos publicados nos outros dois títulos deve ser feito por meio da página específica 

no Portal NEPAS: Arquivos Médicos do ABC ou ABCS Health Sciences. 

-Portal FMABC: https://www.facebook.com/comex.fmabc.7?fref=ts 

-Boletim Informativo Mensal – Crescendo ABC 

O boletim informativo mensal, Crescendo ABC, é destinado à informação da comunidade 

acadêmica e dos trabalhadores e gestores da saúde na região do Grande ABC. 

-Revista Informativa Mensal – Revista MedABC 

https://www.portalnepas.org.br/amabc
https://www.portalnepas.org.br/abcshs
https://www.facebook.com/comex.fmabc.7?fref=ts
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A revista informativa mensal MedABC é destinada à comunidade em geral, com informações de 

relevância sobre questões da saúde para a população e as ações realizadas pelo Centro 

Universitário Saúde ABC - CUSABC de extensão comunitária. 

CADIP - Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa “Dr. João Metanios 

Hallack” 

 

10.5. Intercâmbio  

Entende-se que o mundo globalizado exige uma nova forma de se pensar o ensino, com 

maior integração entre culturas e instituições. Assim, com foco na qualificação das atividades 

acadêmicas e no intercâmbio de experiências, O CUSABC tem estreitado seus laços com instituições 

de ensino no exterior que possuam cursos de graduação na área da saúde, por meio de convênios, 

envolvendo a área de pesquisa e projetos de âmbito internacional. 

Através do intercâmbio internacional de graduação, os alunos do Centro Universitário Saúde ABC 

- CUSABC podem estudar durante parte de sua vida acadêmica por um ou dois semestres em uma 

universidade estrangeira, mantendo sua categoria de aluno vinculado à FMABC.  

Os diferentes espaços do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC, além da sua estrutura 

física, são ambientes privilegiados de aprendizagem e produção de conhecimento. Com isso, O 

CUSABC desenvolve projetos que envolvem relações institucionais e internacionais, ampliando as 

possibilidades de atuação da Faculdade e as oportunidades de crescimento de seus alunos. 

O objetivo principal do intercâmbio é proporcionar aos estudantes de graduação a oportunidade 

de uma vivência acadêmica em instituições estrangeiras, de forma a contribuir com a sua 

formação  estudantil e com o seu crescimento pessoal e profissional, através  de novas experiências, 

de trocas de conhecimento e de interação cultural.  

Como parte desse item pode-se citar: 

Programa de Intercâmbio da IFMSA Brazil: 

 Nesse programa, estudantes do CUSABC vão para o exterior e estudantes de outros países 

vêm para o Brasil. 

Programa de Internacionalização  

O CUSABC, ainda como FMABC, possui incentivo e parcerias de internacionalização com vários 

países, no qual os discentes estrangeiros são recebidos na IES, assim como, os estudantes do 

CUSABC são recepcionados em instituições de ensino superior fora do País. 

 

10.6. Ligas e sociedades acadêmicas 
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De acordo com a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina – ABLAM, as Ligas 

Acadêmicas são entidades constituídas fundamentalmente por estudantes, em que se busca 

aprofundar temas em uma determinada área da Medicina. Para tanto, as atividades das Ligas 

Acadêmicas se orientam segundo os princípios do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Esses princípios são observados em todas as Ligas Acadêmicas em atividade no CUSABC.  

A Comissão de Ligas Acadêmicas do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC, representada 

pela sigla COLIG, é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada por discentes indicados pelo 

Diretório Acadêmico Nylceo Marques de Castro e um docente indicado pela COMEX, (Comissão de 

Extensão da FMABC que passará a ser Pró-reitoria der Extensão do CUSABC) com seu respectivo 

suplente, todos com o mesmo poder de voto e decisão, que representa e auxilia todas as atividades 

de Ligas do Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC. (Artigo 2º do Regulamento das Ligas 

Acadêmicas da FMABC que passará a CUSABC). 

Hoje, há registro de 43 Ligas e Sociedades Acadêmicas na FMABC, que farão parte do Centro 

Universitário. A maior presença ainda está no curso de medicina por ser o curso mais antigo da 

instituição. Nos últimos 10 anos com a criação dos demais cursos na área da saúde, novas ligas 

surgiram com objetos distintos daqueles da medicina. Recentemente, os alunos e docentes estão 

sentindo a necessidade de instituir ligas de caráter interdisciplinar, acompanhando as novas 

exigências do setor saúde. Acredita-se que a interdisciplinaridade irá fortalecer as estratégias 

educacionais e assistenciais que buscam a integração dos diversos saberes e práticas. 

A organização de ligas e sociedades acadêmicas na Instituição tem sido uma experiência de 

grande importância para a instituição há mais de três décadas. São entidades criadas e organizadas 

por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam interesses em comum, especialmente 

em áreas de especialidade do campo da saúde. Tem entre seus objetivos complementar a formação 

acadêmica por meio de atividades que atendam os princípios do tripé universitário de ensino, 

pesquisa e extensão. Realizam atividades extraclasses e desenvolvem ações assistenciais voltadas 

para a promoção à saúde e educação, criando oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, 

culturais e sociais no espaço acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento científico e 

aprimoramento da área da saúde. 

10.7. Centros de Estudos  

Devem ser inseridos neste capítulo sobre a extensão os Centros de Estudos. 

O Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC apresenta 19 (dezenove) centros de estudos 

advindos da FMABC, que surgiram há duas décadas em um processo de grande expansão da 

instituição. Docentes e pesquisadores da FMABC sentiram a necessidade de ampliar as suas 
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atividades em pesquisa e extensão, avaliando que havia necessidade de uma maior liberdade para 

a captação de recursos e atração de profissionais qualificados para a execução de atividades que 

fortalecessem a vocação educacional e científica da instituição.  Assim dentro de regras 

estabelecidas pela Congregação de Ensino foram criados os primeiros centros de estudos, entre 

1995 a 1998: Pediatria, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Oncologia, Urologia e Nepas – Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Assessoria à Saúde. A partir da experiência exitosa desses centros de estudos, 

novas iniciativas surgiram. 

As atividades dos centros de estudos ampliaram bastante. Hoje, além de pesquisas e prestação 

de serviços, dedicam-se à aquisição de equipamentos de ponta na área médica; manutenção do 

arsenal tecnológico especializado; apoio docente e discente em eventos científicos; contratação 

esporádica de especialistas e pesquisadores; bolsas de iniciação científica; pesquisa clínica; 

pagamento de exames laboratoriais específicos e fora da rotina para investigações clínicas; apoio 

para eventos científicos e culturais; cursos de extensão; entre outros. 

Devido à expansão das atividades dos centros de estudo, recentemente foi realizado uma 

avaliação pela direção da Instituição e Fundação ABC para disciplinar os objetivos, o modo de 

captação de recursos e prestação de contas, bem como apreciar o desempenho dos mesmos. 

Concluiu-se que o apoio desses centros tem sido estratégico para o desenvolvimento educacional e 

científico da Instituição. 

 

11. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 Os eixos da sustentabilidade da IES foram divididos nas áreas que per faz a missão 

da mesma. Assim, a tabela abaixo mostra a projeção do orçamento para os próximos 05 

anos baseando-se nas receitas de mensalidades dos cursos de graduação, mensalidades 

das modalidades de pós-graduação, atividades assistenciais (ambulatórios e laboratórios de 

análises clínicas e anatomia patológica) e nas atividades de pesquisa (agencias de fomento 

e pesquisa clínica).  

ANO  2018 2019 2020 2021 2022 

RECEITAS PRÓPRIAS    

116.485.782,98  

   

119.397.927,55  

   

122.382.875,74  

   

125.442.447,64  

   

128.578.508,83  

     Receitas 

Acadêmicas 

     

75.795.948,02  

     

77.690.846,72  

     

79.633.117,89  

     

81.623.945,84  

     

83.664.544,48  

     Receitas de Saúde      

40.689.834,96  

     

41.707.080,83  

     

42.749.757,85  

     

43.818.501,80  

     

44.913.964,35  
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TRANSFERÊNCIAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

           

744.000,00  

           

762.600,00  

           

781.665,00  

           

801.206,63  

           

821.236,79  

     Transferência de 

Saldo 

           

744.000,00  

           

762.600,00  

           

781.665,00  

           

801.206,63  

           

821.236,79  

OUTRAS RECEITAS      

16.626.668,64  

     

17.042.335,36  

     

17.468.393,74  

     

17.905.103,58  

     

18.352.731,17  

     Residência 

Médica 

        

9.651.197,44  

        

9.892.477,38  

     

10.139.789,31  

     

10.393.284,04  

     

10.653.116,14  

     Receitas não 

Operacionais 

           

773.377,80  

           

792.712,25  

           

812.530,05  

           

832.843,30  

           

853.664,38  

Receitas Pesquisa e 

Desenvolvimento 

        

6.202.093,40  

        

6.357.145,74  

        

6.516.074,38  

        

6.678.976,24  

        

6.845.950,64  

      

TOTAL    

133.856.451,62  

   

137.202.862,91  

   

140.632.934,48  

   

144.148.757,85  

   

147.752.476,79  

      

PESSOAL -

PROFESSORES 

ATIVO 

     

48.377.028,14  

     

49.586.453,84  

     

50.826.115,19  

     

52.096.768,07  

     

53.399.187,27  

PESSOAL TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

     

12.324.380,14  

     

12.632.489,64  

     

12.948.301,88  

     

13.272.009,43  

     

13.603.809,67  

PESSOAL - 

BENEFICIOS E 

ENCARGOS 

     

18.482.544,25  

     

18.944.607,85  

     

19.418.223,05  

     

19.903.678,63  

     

20.401.270,59  

TOTAL - FOLHA DE 

PAGAMENTO 

     

79.183.952,53  

     

81.163.551,34  

     

83.192.640,12  

     

85.272.456,13  

     

87.404.267,53  

OUTRAS DESPESAS 

CUSTEIO 

     

45.137.115,66  

     

46.265.543,55  

     

47.422.182,14  

     

48.607.736,69  

     

49.822.930,11  

   Despesas Materiais      

25.624.730,66  

     

26.265.348,93  

     

26.921.982,65  

     

27.595.032,22  

     

28.284.908,02  

   Prestadores 

Serviços 

        

1.129.253,64  

        

1.157.484,98  

        

1.186.422,11  

        

1.216.082,66  

        

1.246.484,72  

   Médicos 

Residentes 

        

4.290.596,88  

        

4.397.861,80  

        

4.507.808,35  

        

4.620.503,56  

        

4.736.016,14  

Manutenção e 

Reforma 

           

110.284,46  

           

113.041,57  

           

115.867,61  

           

118.764,30  

           

121.733,41  

   Gratuidades      

10.656.690,31  

     

10.923.107,57  

     

11.196.185,26  

     

11.476.089,89  

     

11.762.992,14  
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PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO  

        

3.325.559,71  

        

3.408.698,70  

        

3.493.916,17  

        

3.581.264,07  

        

3.670.795,68  

OUTRAS DESPESAS         

2.513.823,36  

        

2.576.668,94  

        

2.641.085,67  

        

2.707.112,81  

        

2.774.790,63  

    Utilidade Pública         

1.425.203,64  

        

1.460.833,73  

        

1.497.354,57  

        

1.534.788,44  

        

1.573.158,15  

    Seguros            

298.024,92  

           

305.475,54  

           

313.112,43  

           

320.940,24  

           

328.963,75  

    Apoio Técnico            

744.000,00  

           

762.600,00  

           

781.665,00  

           

801.206,63  

           

821.236,79  

    Despesas Gerais e 

Taxas 

              

46.594,80  

              

47.759,67  

              

48.953,66  

              

50.177,50  

              

51.431,94  

      

TOTAL    

126.834.891,55  

   

130.005.763,84  

   

133.255.907,93  

   

136.587.305,63  

   

140.001.988,27  

Imobilizado         

1.960.000,00  

        

2.009.000,00  

        

2.059.225,00  

        

2.110.705,63  

        

2.163.473,27  

      

RESULTADO         

5.061.560,07  

        

5.188.099,07  

        

5.317.801,55  

        

5.450.746,59  

        

5.587.015,25  

 

 As ações programadas para a sustentabilidade financeira requererão a integração 

ampla da comunidade acadêmica. Assim, elencamos as ações programadas.  

11.1 Cursos de Graduação 

 Revisão dos Programas de Bolsas Sociais, Programas de Inclusão de Alunos (FIES 

e PROUNI), Plano de Comunicação (Divulgação ampla e intermitente dos cursos oferecidos 

pela IES), realização do Vestibular próprio com empresa especializada em captação de 

alunos, redistribuição da Carga Horária do Docente. Há necessidade de revisar e adequar 

carga horária do docente em relação às atividades de ensino, pesquisa, assistência, 

extensão e administração. Para cumprimento desse quesito há necessidade do 

envolvimento de toda a comunidade para traçar o perfil do professor e associar com as 

necessidades da legislação vigente e ainda com as necessidades institucionais e por fim 

revisão de projetos pedagógicos. 

11.2 Cursos de Pós-Graduação 
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 É sabido que há um contingente grande de alunos que se formaram em outras 

universidades da região e que gostariam de estudar e complementar seus estudos nessa 

Instituição. Assim, é necessária a criação de cursos de lato-sensu. Existem cursos de 

graduação que atualmente não oferecem nenhum curso nesse nível. Essa modalidade de 

ensino divulga o nome da Faculdade e associa o curso lato-sensu ao curso de graduação.  

11.3. Assistência  

 A prestação de serviços pode ser ampliada de acordo com a necessidade de 

cumprimento de metas das prefeituras da região do ABC, bem como de serviços de saúde 

privados e em consonância com as atividades de gestão da Fundação do ABC. Assim, além 

de fortalecer o existente, se pode ampliar o serviço de Farmácia (manipulação de 

quimioterápicos), radiologia, consultorias e atendimentos particulares.  

11.4. Pesquisa 

 A Pesquisa clínica pode ser ampliada para as demais áreas de assistência da 

Faculdade. Além disso, devem-se incentivar os professores para a busca de fomento para 

realização de pesquisas e também utilizar as parcerias com empresas para geração de 

produto e conhecimento.  
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Anexo XX – Infraestrutura. 

Descritivo dos equipamentos laboratoriais 

 

1) Laboratórios de Informática 

Equipamentos Especificação 

Computadores 68 

Projetores datashow 3 

Televisores 2 

 

2) Terapia ocupacional  

MATERIAL – TIPO QUANTIDADE 

Mesa 2 

Cadeira 10 

Banqueta 10 

Bancada 3 

Pia 2 

Ventilador 1 

Aquecedor elétrico para confecção de órteses 2 

Aquecedor termoplástico 1 

Marcador de termoplástico 1 

Tesoura de órtese 2 

Tesoura 4 

Ventosa para cicatriz 1 

Diapasão 2 

Maleta (Kit): Dinamômetro, Medidor de Pinça, Discriminador 2 pontos, 

Monofilamentos e Fita Métrica) 
1 

DigiFlex/Hand Grip Liveup  1 

Exercitador POWER-WEB™ 1 

Faixa com resistência 1 kit 

Massa de silicone 1 

Órteses de MMSS e MMII 2 
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Colar Cervical 1 

Faixa abdominal 1 

Pistola (cola quente) 2 

Grampeador 1 

Estilete 4 

 

 

 

 

 

3) Projeto ADAPTO/Laboratório de Tecnologia Assistiva e Atividades de vida diária  

 

O Projeto de Mobiliário Adaptado em PVC (ADAPTO), inaugurado em 2010, é a primeira 

oficina no Estado de São Paulo que tem por missão confeccionar mobiliários/equipamentos em PVC 

para facilitar a acessibilidade, promover suporte e possibilitar a reabilitação de crianças com 

disfunções neuromotoras.  

Os mobiliários são fabricados de acordo com necessidades específicas de cada paciente e 

ajustados ao seu crescimento. São confeccionadas cadeiras de banho, mesas, andadores, carteiras 

escolares e apoios para leitos hospitalares a partir de tubos, conexões e outros produtos em PVC, 

cujo baixo custo permite o acesso às famílias de baixa renda. 

O projeto atende pacientes encaminhados por profissionais e livre demanda das sete cidades 

que integram o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC – um dos apoiadores do projeto e é um dos 

cenários de prática/estágio do curso de Terapia Ocupacional. Outros parceiros são a Agência de 

Desenvolvimento Econômico, o Instituto do PVC e a Solvay-Indupa. 

O Laboratório de Tecnologia Assistiva e Atividades de Vida Diária foi planejado como uma 

casa adaptada com objetivo de demonstrar as intervenções da terapia ocupacional nas atividades 

de vida diária. 

Dentre as ações, há o treino das atividades de vida diária e simulação de atendimentos em 

possíveis atuações terapêuticas ocupacionais, além da criação e desenvolvimento de projetos de 

recursos de tecnologia assistiva. 

MATERIAL – TIPO QUANTIDADE 
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Fita métrica / Trena 3F / 3T 

Manopla de bicicleta  3 

Assento sanitário Adulto / Infantil 3A / 6I 

Estilete / Tesoura 3E 

Luva  6 

Óculos  5 

Lubrificante  1 

Luva cirúrgica  1 caixa 

Máscara cirúrgica  1 caixa 

Ferro de solda 6 

Extensão 110v e 220v 2 

Pistola (cola quente) 1 

Roda - peq sem / com freio 4 sem freio 

Rodinha - med de sem fixador  2 

Placa MDF 2 

Rebitadeira  4 

Serrote / serra  2 / 5 

Martelo  2 

Cortador de cano 32mm 1 

Lima 2 

Cortador de fio de plástico 1 

Tesoura de cano 1 

Chave de fenda 6 

Chave Philips 4 

Furadeira 1 

Tico tico 1 

Alicate 2 

Lápis  2 

Caneta (azul; preta) 3 
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Marca texto 1 

Caneta de CD e DVD (azul; preta)  2 

Régua   1 

Tesoura 1 

Corretivo 1 

Borracha 1 

Durex  1 

Fita adesiva  1 

Grampeador  1 

Computador 1 

Armário 1 

Cama 1 

Mesa 1 

Geladeira 1 

Fogão 1 

Micro-ondas 1 

Vaso sanitário 1 

Pia 1 

Ventilador 2 

 

 

4) Microbiologia Clínica 

 

O Laboratório de Microbiologia Clínica dO CUSABC iniciou suas atividades em 2013, 

incorporando-se ao Laboratório de Análises Clínicas dO CUSABC e realiza exames 

bacterioscópicos e a cultura para isolamento de bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, 

pesquisa direta e cultura de fungos, provenientes de diversos materiais biológicos, bem como 

culturas de vigilância dos hospitais com os quais o Laboratório de Análises Clínicas dO 

CUSABC mantém convênios. 

 Por uma questão de logística, há duas unidades do laboratório: uma no campus do 

Centro Universitário Saúde ABC - CUSABC e outra no Hospital Municipal de Clínicas de São 

Bernardo do Campo. 
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Equipamentos do Laboratório de Microbiologia Clínica na unidade dO CUSABC 

 

GELADEIRAS 

Marca Modelo Tipo de degelo 

Panasonic NR - BT 46 /127 V  Automático 

Brastemp  inverse maxi BRE80 /127V  - 573 L  Automático 

Brastemp  inverse maxi BRE80 /127V  - 573 L  Automático 

Brastemp  inverse maxi BRE80 /127V  - 573 L  Automático 

Eletroclux DB53 Automático 

Eletroclux DC51 Automático 

Consul B39 - 300 L  Automático 

Consul Facilite CRB36  - 300 L Automático 

 

Microscópios 

Marca Modelo Quantidade 

Nikon Eclipse E-100 2 microscopios 

 

Estufas 

Marca Modelo N° de série 

Fanem LTDA 311 CG  

Quimis Q316M4 11051255 

Quimis Q316M4 381 

Novatecnica NT524 14070563 

 

Fluxos laminares 

Trox Technik FLV- CLIIA 931 

Trox Technik FLV- CLIIA 2583 

 

Autoclaves 

Marca Modelo N° de série 

Soc Fabbe LTDA 103 6244 

Soc Fabbe LTDA 108  

Stermax  LTDA 
Vertical extra 60 Litros - 

automática 
43102 
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Destiladoras 

Marca Modelo N° de série 

Aquastat W10120S 067426-WI-001 

Cristofoli No.: WS-303A  

 

Centrífuga 

Marca Modelo  

Fanem LTDA Excelsa II 206BL  

 

Freezer 

Marca Modelo Tipo degelo  

Consul 180L manual 

 

Aparelho para garrafas de hemocultura 

Marca Modelo Nº de módulos 

BD Bactec 
FX40 ( cada módulo c/ 50 

lugares) 
3 módulos (A, B e C) 

 

Agitador ( Vórtex) 

Marca Modelo N° de série 

Global equipamentos XH-CU XHCU201611149 

 

Balança 

Marca Modelo N° de série 

Mettler Toledo PB602 1116233569 
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Equipamentos do Laboratório de Microbiologia Clínica na unidade do HCSB 

     

GELADEIRAS 

Marca Modelo 
Tipo de 
degelo 

Eletroclux DB83 Automático 

Brastemp BRM42 Automático 

Panasonic NR-BT47 Automático 

Brastemp BRM42EKANA Automático 

   

   

   

   

 

Microscópios 

Marca Modelo Quantidade 

OPTON 
TIM - 2008/TIM 

- 2008T 
01 

microscópio 

 

Estufas 

Marca Modelo N° de série 

   

Quimis Q316M5 17021207 

Quimis Q316M5 16120033 

   

 

Fluxos laminares 

Marca Modelo N° de série 

ControlAr BIOSEG 18 CO00121 

 

Identificação e Antibiograma 

Marca Modelo N° de série 

BD Phoenix PX 100 PX 2919 
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Destiladoras 

Marca Modelo N° de série 

Cristofoli WS-303 A M16EW00607 

   

 

Centrífuga 

Marca Modelo Nº de série 

FANEM Excelsa i 2206 206.120.600 

 

   

   

   

 

Aparelho para garrafas de hemocultura 

Marca Modelo Capacidade 

BD Bactec 9240 200 garrafas 

 

 

5) Laboratório Multiusuário 

 

Equipamento  Quantidade  

Vortex  2  

Microcentrifuga – Spin  2  

Termociclador  1  

Transluminador  1   

Fonte de Eletroforese  1   

Sistema de Fotodocumentação  1  

Freezer -80⁰ C  1  

Liofilizador de bancada  1  
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Microscópio Estereomicroscópio Binocular   1  

Microscópio Estereomicroscópio Trinocular  1  

Sistema Milli-Q Direct 16L/H para Purificação de água e acessórios   1  

Autoclave Vertical 48 L - Sppencer®  1  

Estufa Digital Timer para Esterilização e Secagem 100L - Sppencer®  1  

Polarimetro Cadbury Adams  1  

 

 

6) Laboratório de Habilidades 

Simuladores/Peças anatômicas Quantidade 

AMNIOSCÓPIO DE 3 PONTAS 1 

ANDADOR COM RODAS ADULTO 1 

ANNE CORPO INETIRO C/ VISOR 2 

ANNE CORPO INETIRO S/ VISOR 4 

APARELHO DE EXAME DE MAMOGRAFIA 1 

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE 

ADULTO 
5 

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE 

INFANTIL 
2 

AVENTAL PADRÃO 0,50 PB 110X60 CM 

ANVISA No 80697670001 E CA No 37017 
2 

BABY ANNE 9 

BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA 

ANTROPOMÉTRICA 
2 

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 3 

BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA 3 

BOMBA DE INFUSÃO 2 
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BONECO PARA CUIDADOS ENFERMAGEM 1 

BRAÇO PARA PUNÇÃO VENOSA 6 

CABEÇA DE ENTUBAÇÃO ADULTO 3 

CABEÇA DE ENTUBAÇÃO RECÉM 

NASCIDO 
1 

CADEIRA DE RODAS 1 

CADEIRA DE RODAS DE BANHO DE 

ALUMÍNIO 
1 

CAMA FAWLER COM ELEVAÇÃO 1 

CAPACETE MOTOCÍCLISTICO 1 

CHASSIS ALUMÍNIO COM JANELA 24X30 

CM 
6 

COLUNA CLÁSSICA FLEXÍVEL 1 

CONJUNTO DE RADIOLOGIA SIMULADOR 1 

DEA 5 

DUPLA HÉLICE DE DNA 1 

ELETROCARDIÓGRAFO 1 

ESCADINHA 2 DEGRAUS 1 

ESTÁGIO DA HÉRNIA DE DISCO 1 

ESTETOSCÓPIO 3 

ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO 1 

FLUXÔMETRO 0 - 15 LTS MIN P AR COMP. 

COM BORB. FEMEAMA 
4 

GARGANTA AMPLIADA 1 

HP ALL-IN-ONE BUSINESS PC 1 

IMOBILIZADOR DORSAL (KED) 3 

IWORKX 5 
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JOELHO DE LUXO 1 

KIT MONTÁVEL DNA 1 

LANTERNA CLÍNICA 6 

LARINGE DUAS PARTES 1 

LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS 

CURVAS 
4 

LARINGOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL 

COM LÂMINAS CURVAS E RETAS 
2 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS 

CURVAS 
1 

LARINGOSCÓPIO PEDIATRICO 1 

MACA COM ELEVAÇÃO MANUAL 1 

MANEQUIM BISSEXUAL ENFERMAGEM  

AVANÇADA 
1 

MANEQUIM COM VIA PARA ACESSO 

VASCULAR 
1 

MANEQUIM MEIO CORPO LITTLE ANNE 1 

MANEQUIM MEIO CORPO LITTLE JUNIOR 1 

MESA AUXILIAR EM INOX 1 

MESA CABECEIRA - REFEIÇÃO 1 

MESA DE REFEIÇÃO 1 

MITOSE COM OITO PEÇAS 1 

MODELO ANATÔMICO DO CORAÇÃO 1 

MODELO ANATÔMICO DO OUVIDO 1 

MODELO ANATÔMICO DO PÉ NORMAL 1 

MODELO AUTO-EXAME DAS MAMAS 

COLETE 
1 

MODELO DE ARTICULAÇÃO DO JOELHO 1 
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MODELO DE ARTICULAÇÃO OMBRO 1 

MODELO DE PULMÃO (7 PARTES) 1 

MODELO DE RIM TRÊS VEZES MAIOR 

QUE O TAMANHO NATURAL 
1 

MODELO ESTRUTURAL DA MÃO 1 

MODELO PARA O EXAME DOS 

TESTÍCULOS 
1 

MONITOR MULTIP MINDRAY 11 

MUSCULATURA DA CABEÇA COM ADIÇÃO 

DE NERVOS 
1 

NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 2 

CORPOS EM AÇO PINTADO - 110V 
10 

OLHO 5 VEZES O TAMANHO NATURAL (6 

PARTES) 
1 

OTOSCÓPIO CONVENCIONAL 2 

OTOSCÓPIO MINI 1 

OXÍMETRO 2 

OXÍMETRO DE DEDO 1 

PELVIS FEMININA CORTE SAGITAL ( KIT 

C/ 7 PEÇAS) 
1 

PELVIS MASCULINA CORTE SAGITAL (1 

PEÇA) 
1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO ARTRITE-

INFLAMAÇÃO NAS ARTCULAÇÕES 
1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO CÉREBRO 1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO DESORDEM 

DOS DENTES E MANDÍBULA 
1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO GRAVIDEZ E 

NASCIMENTO 
1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO ORELHA, 

NARIZ E GARGANTA 
1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO SISTEMA 

DIGESTÓRIO 
1 
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PÔSTER EM ALTO RELEVO SISTEMA 

ESQUELÉTICO 
1 

PÔSTER EM ALTO RELEVO SISTEMA 

MUSCULAR 
1 

PÔSTERS EM ALTO RELEVO DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 
1 

PRANCHA RÍGIDA LONGA DE MADEIRA C/ 

CINTOS 
3 

PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 PB 

ANVISA No 80697670001 E CA No 30999 
1 

REANIMADOR MANUAL ADULTO 8 

REANIMADOR MANUAL INFANTIL 5 

REANIMADOR MANUAL NEONATAL 4 

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA 3 

RÉGUA DE GASES 1 

RESUSCI BABY 2 

RESUSCI JUNIOR 1 

SIMULADOR ALS / SIM PAD 1 

SIMULADOR  PARA EXAME OTOLÓGICO 1 

SIMULADOR DE AUSCULTA  

CARDIOPULMONAR 
1 

SIMULADOR DE AUSCULTA  

CARDIOPULMONAR 
1 

SIMULADOR DE CATETERISMO FEMININO 1 

SIMULADOR DE CATETERISMO 

MASCULINO 
1 

SIMULADOR DE EXAME CERVICAL E 

PARTO 
1 

SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA 1 

SIMULADOR DE INJEÇÃO 

INTRAMUSCULAR (NÁDEGAS) 
1 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

SIMULADOR DE OSTOMIA MODELO 

FEMININO 
1 

SIMULADOR DE PNEUMOTÓRAX 3 

SIMULADOR GINECOLÓGICO 1 

SIMULADOR PARA INJEÇÃO NA MEDULA 

ESPINHAL 
1 

SUPORTE PARA SORO COM RODAS EM 

INOX 
2 

TALA DE TRAÇÃO DE FÊMUR 1 

TALA FIX ( KIT COM 10 UNIDADES CADA 

TAMANHO P,M e G) 
1 

TERMÔMETRO DIGITAL DE OUVIDO 2 

TORSO BISSEXUAL COM ÓRGÃOS EM 

EVIDÊNCIA (TAMANHO MENOR) 
2 

TUBO ESÔFAGO TRAQUEAL - COMBITUBE 2 

TUBO ESÔFAGO TRAQUEAL - COMBITUBE 1 

TV LED LCD LG 42 POLEGADAS 1 

ÚTERO COM TROMPAS 1 

 

7) Laboratório de Imunologia  

 

Equipamento  Quantidade  

Leitor de Elisa Biotrak II - Marca Amershan Biosciences 110V  1  

Geladeira 419 Lts – Marca Bosch 127V  1  

Frezzer -20°C – Marca Brastemp 110V  1  

Frezzer -80°C Marca Sanyo  1  

Microondas – Marca Brastemp 110V  1  

Banho-maria Dubnoff - Marca Quimis 220V  1  



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

Centrífuga para tubos 50/15/10/5 ml - Marca Laborlaine 220V  1  

Centrífuga para placas de 96 wells e tubos tipo eppendorf  - Marca  

Laborlaine 220V  

1  

Centrífuga Beckman Coulter modelo alegra X30R 110v  1  

Tratamento de água osmose reversa – Marca Laborlaine 110V  1  

Microscópio óptico - Marca Micrometricis Premium BM-2000 110V  1  

Vortex mixer para tubos - Marca  Vixar  - 1110V  1  

Estufa seca 37°C - Marca Deleo 110V  1  

pHmetro Q400S – Marca Quimis  90-240V  1  

Balança analítica - Marca Bioprecisa - 110V  1  

Homogeinizador de tubos BHS 300 – Marca Benfer   1  

Agitador magnético com aquecimento  78HW-1 – Marca Biomixer  1  

Espectrofotômetro SP-22 – Marca Bioespectro  1  

Q-Prep Beckman coulter lise celular – modelo T-500  1  

 

8) Laboratório de Genética  

 

Equipamento  Quantidade  

Agitador Magnético – modelo 752 – Fisatom  2  

Agitador Vortex – Genie 2 – Scientific Industries  1  

Agitador Vortex – Phoenix  2  

Balança analítica – BG400 - Gehaka  1  

Banho-maria – modelo 100 – Fanem  2  

Banho-maria – modelo 314/2 – Nova Ética  3  
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Botijão de nitrogênio  1  

Capela de exaustão  1  

Centrífuga refrigerada – Sorvall Fresco - Kendro  1  

Centrífuga refrigerada – 5430R – Eppendorf  1  

Centrífuga – modelo 2-16P - Sigma  1  

Centrífiga – Excelsa II 206BL – Fanem  2  

Cuba de eletroforese – LCH 12x14 - Loccus Biotecnologia  1  

Cuba de eletroforese – LCH 20x25 - Loccus Biotecnologia  1  

Cuba de eletroforese – HE33 – Amersham Biosciences  1  

Destilador - Cristófoli  1  

Espectrofotômetro - NanoDrop 2000 – Thermo Scientific  1  

Estufa de secagem – Orion 502 – Fanem  1  

Estufa de CO2 – modelo Elite II – REVCO  2  

Estufa de CO2 – Forma Scientific  1  

Fluxo laminar – VFLS/09 – VECO  1  

 

Fluxo laminar – HFLS/09 – VECO  1  

Fluxo laminar – VFLS/12 – VECO  1  

Fonte de eletroforese – Electrophoresis Power Supply - Loccus  

Biotecnologia  

2  

Freezer   2  

Freezer horizontal  1  

Freezer -80oC – ULT1386-3-D39 - REVCO  1  

Freezer -80oC – MDF U54 VC – Sanyo  1  
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Garrafa de transporte de nitrogênio (1L)  2  

Geladeira    5  

Máquina de Gelo – Everest  1  

Micro-ondas – Piccolo – Panasonic  1  

Microscópio de fluorescência - Axyoskop 40 - Zeiss  1  

Microscópio Óptico - Eclipse E200 - Nikon  1  

Microscópio Óptico - Eclipse E400 - Nikon  1  

Microscópio invertido – Coleman  1  

Microscópio óptico – modelo CBA – Olympus  1  

Microscópio óptico – modelo Nova 107 – Nova Optical Systems  1  

Mini centrífuga de mesa - Costar  1  

Mini centrífuga de mesa - TOMOS  1  

Mini Plate Spinner – MPS 1000 – Labnet  1  

pHmetro de bancada – modelo Q400AS – Quimis  1  

Placa aquecedora de lâminas – Thermo Stat Plus – Eppendorf  1  

Sistema de análise e foto documentação  1  

Sistema de análise e captura de imagem Metasystem (Ikaros e Isis)  1  

Termociclador convencional – Mastercycler Gradient – Eppendorf  1  

Termociclador convencional – Biocycler  1  

Termociclador em tempo real – Step One – Applied Biosystems  1  

Termociclador em tempo real – Rotor Gene – Corbett Research  1  

Transluminador – LTB 20x20 STV – Loccus Biotecnologia  1  

Thermo Shaker – TS 100 – Biosan  1  
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9) Laboratório de Química Analítica  

 

Equipamento  Quantidade  

pH metro microprocessado Quimis Q400MT  1  

Espectrofotômetro Agilent HP4853  1  

Fotômetro de chama Marca Analyser, Modelo 910  1  

Sistema de osmose reversa Quimis Q842-210  1  

Geladeira com frezer  1  

Balança analítica Mettler XB 220 A  1  

Mufla com rampa de aquecimento Quimis Q2145   1  

Banho ultratermostático Quimis Q214S2  1  

Banho maria FANEM 177  1  

Banho ultrassônico Cristofoli   1  

Microondas Panasonic Perfect  1  

Estufa Nova Ética  1  

Centrifuga Centribio  1  

Titulador automático de sulfito Hanna HI84500  1  

Balança Sartorius Basic 60  1  

Evaporador rotativo Q 344B2  1  

 

 

 10) Laboratório de Doenças Neuromusculares 

Equipamento Quantidade 

Afiador de navalha OMA BT 87 ( obs: um novo, 
em 2015, custava RS 48.070,00) 

1 

Cadeira de escritório giratória ergonômica 1 

Câmara de microscópio MOTICAM 1000 1.3M 
Pixel USB2.0 

1 
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Computador DELL CPU processador AMD Athlom 
64x2 Dual Core 3800  2,01GHz memória 3GB kit 
monitor sansung teclado e mouse 

1 

Computador HP CPU processador Intel Core I3 
500  320GHz  kit monitor  teclado e mouse 

1 

Criostato Microtomo modelo 830 - série 39.495 - 
American Optical Company ( obs: um usado, no 
Mercado Livre, custava RS 39.900,00) 

1 

Dinamômetro de mão digital CAMRY modelo EH 
101 

1 

Eletrodo HANNA combinado de pH corpo de vidro, 
AG/AGCL, escoamento, BNC, IM 

1 

Estufa de cultura bacteriológica FANEM modelo 
002CB 

1 

Estufa microprocessada para cultura 
bacteriológica digital 60º SP 200 

1 

Geladeira Continental 350L 1 

Geladeira Electrolux Frost Free DF 34 1 

Luminária de chão - base e hasde de metal 1 

Mesa de escritório de fórmica com ferro  - 2 
gavetas 

1 

Microscópio Biológico Quimis modelo K7080s 1 

Microscópio Biológico Trinocular E200 1 

pHmetro HANNA digital modelo EDGE código 
H12002-02 

1 

pHmetro HANNA digital modelo pH21 1 

pHmetro KASVI portátil K39-0014 com solução 
tampão 

1 

 

11) Laboratório de Histologia 

 

Equipamentos Quantidade  

Geladeira  2  

Freezer 1 

Banho Maria 1  

Micrótomo 2  

Estufa 2  

Autoclave 1  

Microondas 2  

Discompensador de Parafina 2  

Histotecnico 1  



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

Estufa 1  

Incubadora 430 1  

Balança  1  

Centrifuga 1  

Microscópio Nikon Eclipse E200  1  

Microscópios para aulas práticas 21 21 

Computadores 1 04 

Data show 1 01 

  

 

12) Laboratório de Biologia Molecular  

 

Equipamento  Quantidade  

PCR em tempo real – Applied Biosystems  1  

Ultra-Low Freezer Atf-13v (-80ºC) - Arctictemp Enviromental  

Equipment  

1  

Estufa de CO2 para cultura celular Mco-15ac - Sanyo  1  

Bancada de fluxo laminar vertical Pa-410 - Pachane Equipamentos Para 

Laboratório Ltda.  

1  

Transiluminador Fbti-614 - Fisher Scientific  1  

Termociclador 1 Bloco Com 96 Wells Ptc-0200 - Mj Research  1  

Termociclador 2 Blocos Com 30 Wells Cada Ptc-0200 - Mj Research  1  

Vacufuge (centrífuga a vácuo) 684 - Eppendorf  1  

Multimaq (Triturador De Gelo) Tg-B60000 A1 - Croydon  1  

Vortex Genie 2 (Agitador Manual) G-560 - Fisher Scientific  1  

Gene Quant (RNA/DNA Calculator) - Pharmacia Biotech  1  
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Cuba Eletroforética 14x8cm Ec-370- E-C Apparatus Corporation  1  

Cuba Eletroforética 20x10cm Ec-350 - E-C Apparatus Corporation  1  

Cuba Eletroforética 10x7cm - He-33 - Amersham Biosciences  1  

Fonte Para Eletroforese Ec-105- E-C Apparatus Corporation  1  

Fonte Para Eletroforese Eps-301 - Amersham Pharmacia Biotech  1  

Centrifuga 5415c (Centrífuga Para Tubos 0,2 mL – 2 mL) 5415c -  

Eppendorf  

1  

Stirrer/Hot Plate (Manta Aquecedora) Pc-420 - Corning  1  

Autoclave Vertical Av-30 - Phoenix Equipamentos Científicos  1  

Microscópio Óptico Invertido - Nikon Eclipse Ts100  1  

Câmera Digital Nikon - Coolpix 4300  1  

Câmera Digital Canon S-50  1  

Processador de amostras para análise histoquímica, Processador 

Histotécnico de Tecidos LUPETEC MOD PT- PT- 90278090 0102 5102 com 

dispensador de parafina digital LUPTEC 90278090 0102 5102, Biomicro.  

1  
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13) Laboratório de Fisiologia  

 

  

Equipamento  Quantidade  

Sistema de anestesia inalatória para pequenos animais (marca World  

Precision Instruments) modelo EX-7000 Classic  

1  

Impressora multifuncional HP Laserjet M1132-   1  

No-breaK APC modelo UPS BC 600 VA .  1  

Sistema de aquisição de dados Biopac MP100 para registro de 

parâmetros fisiológicos  

1  

Ventilador artificial- marca Insight  1  

Ventilador artificial- Hugo Basile  1  

Sistema de anestesia inalatória para halotano, marca Takaoka  3  

Estante ventilada de 3 portas para acomodação de ratos, marca  

Alesco  

1  

Estante ventilada de 1 porta para acomodação de ratos, marca Alesco  1  

Aparelho Pico spritzer de 2 canais, Parker Hannifin Corporation  2  

Cauterizador Geiger  1  

Fluxômetro Doppler, Iowa Doppler Instrum, de 3 canais  2  

Sistema de aquisição de dados Power Lab 16 SP  1  

Microscópio cirúrgico DF Vasconcelos com estativa de chão  2  

Geladeira Continental 460 L   1  

Freezer vertical Consul 231 L  1  

Micromotor Insight  1  

Micromotor Beltec  1  
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Bomba de vácuo  1  

 

Agitador magnético (marca Fisatom)  1  

Estereotáxico marca Insight  1  

Estereotáxico David Kopf  1  

Micrótomo de deslizamento, modelo SM 2010R, marca Leica  

Microsystems  

1  

Balança analítica Gehaka  1  

Balança para pesagem de ratos marca BEL  1  

Sonicador, marca BioWash  1  

Estufa para secagem de materiais, marca Nevoni  1  

Ar condicionado (split Carrier)  2  

Geladeira Electrolux 262 L   1  

Freezer vertical Electrolux  1  

Autoclave vertical 19L Modelo SD-18 - Marca Phoenix  1  

Estufa para secagem e esterilização, marca Fanen, série Órion, modelo 

515/A  

1  

Forno de microondas, marca Brastemp  1  

Agitador magnético, marca Fisatom  1  

Banho Maria digital com circulação de água, 10L, marca MS Mistura, 

modelo MSM 280/CFB  

1  

pH metro de campo portátil, marca Denver  1  

Centrífuga refrigerada marca Eppendorff  1  

Balança analítica Gehaka  1  

Sistema de aquisição de dados PowerLab 16 SP (AD Instruments)  1  
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Geladeira Continental 490 litros  1  

Lavadora Ultrassônica Biowash  1  

Micromotor Beltec  1  

 

14) Laboratório de Patologia  

 

Equipamento Quantidade 

Microcomputador 4 

Televisão 1 

Microscópio 
binocularNikon 

10 

Microscopio 
Olimpus 

1 

Bomba de 
drenagem 

2 

Dispensador de 
parafina 

1 

Estufa de cutura 1 

Placa aquecida 1 

Mcroscopio 
triocular Nikon 

1 

Microscopio 
monocular 

31 

Microscopio 
estereoscópico 

31 

Microscopio 
biológico da 
marca Quim 

18 

Camara de vídeo 1 

Projetor de 
Lâminas 

1 

 

 

15) Laboratório de Análises Clínicas 

  

Equipamento  Quantidade  

Equipamento de aplicação eletroquimioluminescencia  1  

PCR em tempo real Marca Applied Modelo 7300  1  

Fluorimetro marca PHADIA Modelo 700   1  
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Espectrofotômetro marca ELITECH modelo 1300   1  

Centrífugas clínicas - Fanem  3  

Centrífuga - Quimis  1  

Estufas - Quimis  2  

Balança semi analítica - Toledo  1  

Premier Hb9210 1 

Ultra2 1  

EtiMax-Leitor Automático ELISA  1  

Labtech – Leitor Automático de ELISA  1  

Thrombolyzer 1 

Imulite 1 

Integra 400 1 

Cobas121 1 

XN 1000 1 

Pentra 120 1 

Cobas 6000 1 

E411 1 

Etimax 1 

Fotomecânico  2  

Venoscópio   2  

 

 

16. Laboratório de Fisioterapia  

Equipamento  Quant. 

Freezer Slim 170 01 

Ar condicionado Carrier Pisoteto 24.000 f x CB 220V LC 01 
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Ar condicionado Carrier Pisoteto 18.000 f x CB 220V LC 02 

Cadeira Mocho Backmola Viena Solução Móveis 06 

Cadeira Fixa SKI secretária Solução Móveis 03 

Divâ Madeira 1.90 x 0.65 x 0.80 03 

Turbina c/ ducha direcional 110 V 02 

Tanque p/ Turbilhão inox MMSS 0.70 x 0.40 x 0.50 01 

Tanque p/ Turbilhão inox MMII 0.90 x 0.50 x 0.70 01 

Aquecedor p/ Turbilhão 110V Carci 02 

Cadeira p/ Turbilhão Carci 01 

Negatoscópio 2 corpos 01 

Equipamento p/ Tratamento de fraturas Paramed 01 

Endophasys MMS-0601 4 canais 01 

Endophasys KLD 501 01 

Diartemed Ondas Curtas c/ placas gabinete 4022 01 

Nemesys 941 – P Quark 01 

Conversor retif. Tensão estático 01 

Tens vif 995 Dual Quark 8854 01 

Tens vif 993 Dual Quark 8856 01 

Tens vif 993 Dual Quark 8857 01 

Angiotronic 3 Angiotron 01 

Endosux 110 V DMG 01 

Ultra-Som Carci Sonomed V 4150 02 

Manocacuometro Carci 120+10 CM h2O 01 

Micro Aspirador Nevone 01 

Microondas Contínuo e Pulsado KLD 
 

01 

Mesa de RPG 
 

01 

Tablado Base de madeira 1.50 x.1.80 x 0.50 Carci 01 

Roda de Ombro Carci 01 

Barr paralela simples 2 mt pintada Carci 01 

Escada de canto c/ rampa e corrimão duplo Carci 01 

Cadeira ergonimoca  p/ massagem Carci 01 

Divâ p/ osteopatia  1.90 x 0.60 x 0.50 01 

Negatoscópio 4 corpos 
 

01 

Esqueleto Versão STD c/ suporte e rodízio Carci 01 

Simetografo de parede Carci 01 

Modelo de coluna vertebral (nacional) 01 

Colete de Milwkee 01 

Goteira Suropodalia 01 

Prancha Vibração Sharper Image Massage HME 8738 
 

01 

Ar Condicionado Carrier 48.000 BTU Split 01 

Aparelho de Abdução Denis Brown Infantil 9500 
 

01 

Aparelho Scotti-Rite Adulto 9501 
 

01 

Digiflex 01 

Goniômetros Grandes 
 

05 

Goniômetros Pequenos 10 

Fitas Métricas 01 
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Lápis Demograficos 
 

01 

Examinaodres de Refloxos c/ agulha e pincel 01 

Monofilamentos 10G Sorri 
 

01 

Esfignomanômetro 
 

05 

Estetoscópio  
 

05 

Respiron  
 

01 

Máscaras de repouso  
 

28 

Bolinhas com espinhos 
 

01 

Bolinas formato coração 01 

Bolinhas de Volei 
 

09 

Bancos estofados com rodízios  
 

01 

Par de Palmilha de Q.S.P 100% Silicone  - Siligel 
 

01 

Balance Disc Carci 
 

01 

Bola Gynastic Ball Carci 75 cm 
 

01 

Bola Gynastic Ball Carci 65 cm 
 

01 

Bola  Leverup Sports 65 cm 
 

01 

Bola Suíça s/ Marca 65 cm 
 

01 

Bola cravo amarela 
 

01 

Rolo Gynastic Ball Verde 70 cm 
 

01 

Rolo Gynastic Ball Amarelo 40 cm 01 

Halteres emborrachado azul 2 kg  01 

Halteres emborrachado verde 1 kg 01 

Halteres preto 500gr 01 

Halteres emborrachado vermelho 250gr 01 

Tubing leve com pegador (rosa) 01 

Tubing médio com pegador (roxo) 01 

Tubing forte com pegador (laranja) 01 

Tornozeleira de ½ gr Carci 01 

Tornozeleira de 1kl Carci  01 

Tornozeleira de 2kl Carci 01 

Jogo de calços para RPG 01 

Bastões de madeira de 1mt 01 

Colchonetes 1,5 x 0,9m densidade 35 01 

Rolo de Punho Carci 01 

Prancha de equilíbrio de madeira Grande 01 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

Plataforma de inversão e eversão 01 

Disco de Propriocepção  01 

Mesa em “Z” 01 

Mesa Ortostática com motor p/ tetraplégico  01 

Peça modelo de desgaste vertebral 01 

Peça modelo de coluna cervical/torácica/lombar 01 

Peça modelo de cabeça de fêmur 01 

Peça modelo de ombro 01 

Peça modelo de vértebras/raiz de nervo espinhal/discos 01 

Peça modelo de vagina 01 

Peça modelo de coração 01 

Peça modelo de quadril 01 

Peça modelo de cérebro corte sagital 01 

Cunha para posionamento 01 

Travesseiros 01 

Lâmpada infra-vermelhor com pedestal 01 

Lençol Térmico Classic 0.88 x 1.88 mt 127V Solteiro 01 

Vaso sanitário 01 

Mesa em “L” 1,4m x 1,4m com gavetas 01 

Computador com leitor de CD/DVD 01 

 

 

17) Laboratório de Parasitologia Clínica 

 

Equipamentos Quantidade 

microscópios binoculares 4 

camera fotográfica para microscópio 1 

centrífugas  2 

centrífuga microhematócrito 1 

banho maria a seco 1 

agitador 1 

pHmetro 1 

termometros máxima/mínima 5 

estufas 2 

geladeira 1 

geladeira com freezer 1 

microcomputadores 3 
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impressora 1 

etiquetadora 1 

 

  

Acervo da Biblioteca 

 

ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO 

Tipo de suporte 

informacional 
Livros 

Produção 

Acadêmica 
Multimídia 

Periódicos 

correntes e 

não correntes 

Outros 

Áreas do conhecimento CNPq Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. 

Ciências Exatas e da Terra 291 628 17 22 - - 1 153 1 1 

Ciências Biológicas 1480 3822 45 50 57 76 18 1062 51 81 

Engenharia e Tecnologia 104 214 10 15 7 7 3 16 8 10 

Ciências da Saúde 7587 16666 2127 2938 601 839 310 16699 437 673 

Ciências Agrárias 72 176 - - 1 1 3 3 1 1 

Ciências Sociais e Aplicadas 251 514 5 6 1 1 2 15 5 9 

Ciências Humanas 883 1368 11 18 7 7 11 338 8 11 

Linguística, Letras e Artes 453 527 - - 2 2 1 3 - - 

Multidisciplinar 112 288 1 1 3 3 3 419 4 8 

Generalidades 235 514 91 149 19 19 20 566 34 36 

Total Geral 11468 24717 2307 3199 698 955 372 19274 549 830 

 

PERIÓDICOS ELETRÔNICOS (CAPES) 
Ciências 
exatas e 
da terra 

Ciências 
Biológicas 

Engenharia 
Tecnologia 

Ciências 
da 
Saúde 

Ciências 
Agrárias 

Ciências 
Sociais e 
Aplicadas 

Ciências 
Humanas 

Linguistica 
Letras 
Arte 

Multidisciplinar Generalidades 

5068 4063 3028 6738 1372 4840 6158 1805 1348 - 

 

 

 


