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INTRODUÇÃO  
I.CO NTEXTUALIZAÇÃO D A IES 
A partir de 2008, deu-se no Brasil um grandecrescimentodomercadodeluxo,oquegerouuma
corrida das grandes marcas de luxo mundialembuscadomercadobrasileiro.NoaugedoBRICS
(bloco econômico emergente formado por Brasil,Rússia,Índia,ChinaeÁfricadoSul)onívelde
investimentonosetordebenseserviçosdeluxoatingiupatamaresnuncaantesvistosnaAméricado
Sul. 
A explosão de marcas de luxo gerou consequências imediatas no Brasil e, demaneiraespecial,na
cidade de São Paulo. Em 31 de maio de 2008, foi inaugurado em São Paulo oShoppingCidade
Jardim, trazendo grifes internacionais de luxo tais como Hermès, Valentino, Dior, Jimmy Choo,
Emilio Pucci, Rolex, Corsage, Giorgio Armani, Canali e Tag Heuer e também lojas da Chanel,
Prada, Cartier, Red Valentino, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Gucci, Ermenegildo Zegna,
Tiffany&Co.,MontblanceLongchamp,bemcomo umalojadafamosaestilistaCarolinaHerrera,
abertanoanode2010(únicadamarcaemtodooBrasil). 
Segundo dados da GFK (respeitada empresa depesquisasmundialfundadaem1934esediadana
Alemanha)em“2009,mesmocomacrisefinanceiramundial,omercadodeluxofaturouUS$6,45
bilhõesnoBrasil,8%amaisdoqueem2008”sendoque,nomundo,ofaturamentodessemercado
em2014atingiuamarcade317bilhõesdedólares. 
Como exemplo desse crescimento no mercado de luxo aponta-se a inauguração do Shopping JK
Iguatemi (junho de 2012) bem como a ampliação das marcas de grife na rua Oscar Freire
reconhecidamenteumdospontosdecomérciomaiselegantesdacidade(consideradapelaMystery
ShoppingInternationalaoitavaruamaiselegantedomundo). 
Conforme publicação do Jornal Brasil Econômico, “A queda da confiança do consumidor em
relação à economia, inclusive entre os mais ricos, impacta diversos setores. Porém, o mercado de
luxoaindaconseguemanter,em2015,suaconstanteevoluçãodosúltimosanos.Ocrescimentoreal
do setor no Brasil será de 4% neste ano em comparação a 2014, segundo estimativas da
Euromonitor,empresadepesquisademercado.” 
DeacordocompesquisasrealizadaspeloInstitutoEuromonitorInternational,oBrasilé,depoisda
China,umdosmercadoscomcrescimentomaispromissorparaprodutosdeluxo.EacidadedeSão
Paulo, onde residiam, em 2014,maisde20.000milionários, éagrandegeradoradedemandapor
produtoseserviçosdeluxodaAméricadoSul. 
O Município de São Paulo, centrodaregiãometropolitanamaisdensaedinâmicadopaís,possui
uma população de 11.513.836 habitantes (IBGE) distribuída em uma área de 1.509 km2, com
densidadedemográficade7.569,41habitantesporkm2. 
OgraudeurbanizaçãodoMunicípioéde99,10%eoProdutoInternoBruto(PIB)édeR$570,76
bilhões,comrendapercapitadapopulaçãofixadaemR$48.275noanode2013(fonte:SEADE). 
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Ainda segundo dadosdoSEADEomunicípiopossuio21o maiorPIBdomundo,representando,
isoladamente,10,7%detodooPIBbrasileiroe36%detodaaproduçãodebenseserviçosdoestado
de São Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, além de ter sido
responsávelpor28%detodaaproduçãocientíficanacionalem2005. 
Em 2019, o PIB paulista cresceu2,5%,maisdoqueodobrodonacional(1,1%),gerando579mil
empregos, segundo reportagem do Valor Econômico com base em dados do Banco Mundial, do
InstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatística(IBGE)eFundaçãoSeade. 
Informações do IBGE apontam que a cidade de São Paulo é uma dascidadesmaispopulosasdo
planeta e sua região metropolitana, com mais de 20 milhões de habitantes, já é a quarta maior
aglomeraçãourbanadomundo(2021). 
A implantação desta IES na cidade de São Paulo justifica-se por ser a capital paulista uma das
metrópoles do luxo mundial, pólo de atração para estudantesdetodooestadoeoutrascapitaise
cidadesbrasileiras. 
Além deidentificarascarênciasdeofertadeformaçãoprofissionalespecializadaparaossegmentos
doluxo,aFaculdadeRobertoMiranda,cientedequeademandacrescentedomercadobrasileiroe
mundialpormaisempregospassava,necessariamente,pelacriaçãodemaisempresaseformaçãode
maisempresários,houveporbemagregar,naépoca, àsuasolicitação decredenciamentoenquanto
instituição de ensino superior (IES), autorizações para a abertura de cursos de graduação e
profissionalizantes, iniciando pela Gestão em Hotelaria de Luxo (autorizada junto com seu
credenciamento)eprojetando,paraosanosseguintes,solicitarnovasautorizaçõescobrindoasáreas
de Gestão de Eventos, Administração & Empreendedorismo, Arquitetura e Urbanismo, entre
outras. 
É sabido que as escolas superiores de mais alto nível localizadas em São Paulo, têm atraído
estudantes de todo o Brasil, à exemplo do que já acontecia e acontece, há muitos anos, com as
melhores instituições de ensino dos Estados Unidos, em vários segmentos profissionais, e,
principalmente SuíçaeFrançanaáreadahospitalidade.Essefenômenocontinuaemandamentoe
clamapeloestabelecimento,emSãoPaulo,deescolascapazesdesupriressademandaemigualdade
decondiçõese,até,vantagemsobresuascongêneresnaAméricadoNorteeEuropa. 
A criação e o desenvolvimento desta IES tem contribuído, portanto, de maneira efetiva, para o
atendimento da demanda por desenvolvimento socioeconômico, tecnológicoeculturalemnossa
área de abrangência, enquanto promove a formaçãoculturaletecnológicanecessáriaàatuaçãona
região onde está inserida e incentiva a geração de emprego e renda para profissionais quando se
propõeaformarmaisempresáriosegeradoresdeempregos. 
Em longo prazo, a acumulação de riqueza, fenômeno inexorável da economia, favorece o
surgimentodeoportunidadesparaegressosdaFaculdadeRobertoMiranda,eofocodainstituição
na formação de empregadores transforma essa oportunidade em uma importante ferramenta de
desenvolvimentosustentávelparaonossopaís. 
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BREVE HISTÓRICO D A IES 
A criação da IES surgiu da constatação de demandas por desenvolvimento socioeconômico,
tecnológico e cultural em nossa áreadeabrangência,obtidasaolongode11anosdeatuaçãocom
cursos livres nas áreas de Gestão Empresarial, Hotelaria, Eventos e Arquitetura e mais 5 anos
posterioresnaentregadeprogramasdePós-GraduaçãoLatoSensunasáreasdeGestãoemHotelaria
de Luxo, GestãodeEventoseCerimoniaisdeLuxo,ArquiteturaHoteleiraeArquiteturadeLuxo
comoconveniadadoCentrodePós-GraduaçãoJKdaFaculdadeJuscelinoKubitschek(deBrasília),
emSãoPaulo. 
Ao longo dos anos de entrega de cursos livres, nossa convivência com o mercado empresarial
forneceu dados importantes sobre a necessidade das empresas localizadas em nossa área de
abrangênciaporprofissionaispreparadosparaatuarnomercadopremium. 
Através da atuação na oferta de Pós-Graduação Lato Sensu como conveniada JK, notamos a
deficiência de cursos superiores na formação dos alunos que chegavam à Pós-Graduação, com
carências vindas do mercado de graduação que não poderiam ser corrigidas por cursos de
especializaçãocommenorcargahoráriaeduração. 
EsseconjuntodefatoresimpulsionouosucessodaIES,umavezquecontribuicomoatendimento
da demanda por mão de obra qualificada técnica, cultural e conceitualmente para atuação nesse
segmentodemercado,emespecialemnossaáreadeabrangência. 
Aseveradeficiênciaconstatadanaofertadecursosfocadosnaformaçãodeempresáriosegeradores
de empregos que poderiam contribuir de maneira efetiva com a demanda de desenvolvimento
socioeconômicodaregiãoedetodoopaísmostrou-seespecialmenteverdadeiraecolocouestaIESa
ocuparposiçãodeliderançanomercadodeensinodealtagama. 
Acriaçãodestecursoatendeànecessidadededesenvolvimentodejovensapartirdagraduaçãopara
atuação nos segmentos identificados comgrandepotencialparadesenvolvimentosocioeconômico
gerandoempregosdiretosparaumapopulaçãocapacitada. 
I.I.A
 M
 ISSÃO D A I ES 
A missãodaFaculdadeRobertoMirandaéformarprofissionaiscomperfilempreendedor,capazes
de gerar empregos, gerir projetos complexos e atuar de forma incisiva para o desenvolvimento
econômico e social do país, incluindo o ingresso de divisas através da internacionalizaçãodeseus
negócios. 
I.II.I D ENTIFICAÇÃO D A I N STITUIÇÃO 
I.II-I.P
 E RFIL D A IES 
A relação do perfil da IES (Faculdade Roberto Miranda) com sua área de atuação na educação
superiorédeabsolutasimbiose,umavezqueosmercadosporelaatendidos apresentampotencial
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para crescimento, potencial para implementação de novos negócios, potencial para geração de
empregoerendaeinternacionalização. 
OcomponenteprincipaldamissãodaIESéaformaçãodegeradoresdeempregos.Eéexatamente
na área de atuação da IES que residem as melhores oportunidades para o cumprimento de sua
missão. 
A IES atende também a demanda por capacitação de profissionais para atuação em empresas
existentes (intraempreendedorismo), o que reforça a relação da missão da IES com sua área de
cobertura, ou seja, a formação de profissionais para atuar também em empresas que já estão
constituídasdentrodasáreasdeHotelaria,GestãodeEventos,ArquiteturaeAdministração. 


I.II-II.Á
 R EA D E A TUAÇÃO D A IES 
A área daatuaçãodaIESnagraduaçãocompreendeoscursossuperioresemtecnologia(CST)em
HotelariaeGestãodeEventos;eosbachareladosemArquiteturaeAdministração. 
DezenasdepaísesemdesenvolvimentojáatingirampatamaresmuitosuperioresaoBrasilnacriação
e expansão de empresas ligadas à área de atuação desta IES na educação superior. Os exemplos
concretosestãodisponíveiselargamentedivulgados. 
TodososelementosnecessáriosaocrescimentodaáreadeatuaçãoIESsãobemconhecidos,comoo
crescimentodascidades,doseventosedahotelariaemumpaísdedimensõescontinentais. 
No segmento de gestão de eventos os brasileiros têm atingido importantesfeitosinternacionaise
ganharamvisibilidadenaelaboraçãodegrandeseventosmundiaissignificativosnaúltimadécada,o
quefomentaocrescimentodestecampodeatuaçãoeporconsequênciajustificaealinhadeforma
indiscutívelaMissãodaIESàsuaáreadeatuaçãonoensinosuperior. 
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I-II-III.C
 O RPO D
 IRIGENTE 
PresidênciadaMantenedora–RobertodeÁvilaMiranda 
RepresentanteLegaldaMantenedora-MariadoCarmodeÁvilaMiranda 
DireçãoGeraldaMantida–RobertoLiraMiranda 
DiretorAdministrativo–PabloTellesdeCaldas 
SecretáriaAcadêmica–ErikaAlbieroMiranda 
CoordenadoraAcadêmica–JulianaAguiarRodrigues 
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1.1.PR OJETO D E AU TOAVALIAÇÃO IN STITUCIONAL 
A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que foi constituída
conforme previstonocapítuloIdoregimentointernodaIES,eécompostapeloCoordenadorda
CPA, um representante docente, um representante técnico-administrativo, um representante
discenteeumrepresentantedasociedadecivilorganizada. 
ACPAtematuaçãoautônomaemrelaçãoaconselhosedemaisórgãoscolegiadosdainstituição. 

1.1.1OB JETIVOS 
OsobjetivosdaautoavaliaçãoinstitucionaldaFaculdadeRobertoMirandasão: 
1. Gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição em relação à
melhoriacontínuadequalidadedosserviçosdeeducaçãosuperioradistânciaofertados; 
2. Por em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela
instituição; 
3. Identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus problemas e
pontosfracos; 
4. Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e
técnico-administrativo;
5. Fortalecerasrelaçõesdecooperaçãoentreosdiversosatoresinstitucionais; 
6. Tornarmaisefetivaavinculaçãodainstituiçãocomacomunidade; 
7. Julgaracercadarelevânciacientíficaesocialdesuasatividadeseprodutos; 
8. Prestarcontasàsociedadesobreosserviçosdesenvolvidos. 
Semestralmente, a CPA solicitará que a comunidade acadêmica (corpos docente, discente e
técnico-administrativo) responda o questionário de autoavaliação institucional, considerando as
particularidadesdecadasegmento. 

1.1.2.SE NSIBILIZAÇÃO D A CO MUNIDADE AC ADÊMICA  
Uma vez por semestre, a Comissão Própria de Avaliação organiza um evento, aberto a toda a
comunidadeacadêmica,paraenfatizaraimportânciadaparticipaçãonaPesquisadeAutoavaliação
Institucional. Na ocasião, é feita uma apresentação sobre os eixos e dimensões pesquisados e seu
impacto no planejamento e funcionamento da instituição. Com o passar do tempo, sucessivas
edições da Pesquisa de Autoavaliação permitirão apresentar também um panorama geral da
instituição e das percepções da comunidade acadêmica e sociedade civil acerca de sua atuação e
desempenho. 
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1.1.3.UT ILIZAÇÃO D OS RE SULTADOS  
OsresultadosobtidosnaautoavaliaçãoserãodiscutidosentreosmembrosdaCPA,ascoordenações
de curso e a diretoria. AscoordenaçõesdecursolevarãoosresultadosparaosrespectivosNúcleos
Docentes Estruturantes a fim de participar os professores do curso das questões levantadaspelos
alunosepropormelhorias. 
As sugestões de melhoria advindasdosprofessoresserãoanalisadasediscutidaspelosmembrosda
CPA,coordenadoreseDiretoriapara,conjuntamente,buscaremformasdesanarospontosfracose
melhorarcontinuamenteospontosfortes. 
AnualmenteseráelaboradooRelatóriodeAutoavaliaçãoinstitucionalconsiderandoosresultadose
asaçõesdemelhoriarealizadasemcadasemestredoanoeoscincoeixosdeavaliaçãoquecontémas
dez dimensões definidas no Sinaes, segundoNotaTécnicadoINEP/DAES/CONAESNº065,de
09 de outubro de 2014. Essa Nota Técnica determinou mudança nos núcleos e dimensões do
RelatóriodeAutoavaliaçãoInstitucional,paraestardeacordocomorelatóriofinal,talinformação
tambémorientouacategorizaçãoeordemdasquestõesdapesquisaedefiniu2015comooprimeiro
relatórioparcialdeumasériedetrês,ondeoúltimo,orelatóriointegral,farábalançodotriênioda
avaliação interna da instituição terminando em 2017. No caso da FRM o início dos cursos edo
cicloavaliativoocorreuem2020,sendooprimeirorelatórioparcialpostadoem2021. 

1.1.4.ME TODOLOGIA -PR OCEDIMENTOS E  PR OCESSOS 
O planejamento acadêmico da FRM tem por base as análises dos instrumentos de pesquisa
utilizadosnaCPAeapresentadosàcomunidade.Estesinstrumentosdeavaliaçãogarantemocaráter
plural da autoavaliação e permitem que gestores identifiquem os pontos fortes e fracosdaFRM,
assimcomoasoportunidadesdemelhoriasadvindasdoprocessodeautoavaliação.Estemodelode
autoavaliaçãocíclicapermitequeaFRMproduzarelatóriosqueindicamanecessidadedemelhorias
contínuasemseusprocessosdeensinoaprendizagem,gestãoeinteraçãocomacomunidadenaqual
estáinserida. 
A Faculdade Roberto Miranda utilizará um questionáriofechadoparaolevantamentodosdados
quantitativos e ao término de cada bloco de perguntas que corresponde ao eixo avaliado será
disponibilizado espaço para a avaliação qualitativa da FRM, as áreas foco da avaliação são as
apresentadasabaixo. 
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1.1.5.AD EQUAÇÃO A  NO TA TÉ CNICA 
CPA2020 
EIXO1-PlanejamentoeAvaliaçãoInstitucional 
Dimensão8-PlanejamentoeAvaliação 
EIXO2-DesenvolvimentoInstitucional 
Dimensão1-MissãoePlanodeDesenvolvimentoInstitucional 
Dimensão3-ResponsabilidadeSocialdaInstituição 
EIXO3-PolíticasAcadêmicas 
Dimensão2-PolíticasparaoEnsinoadistância,aPesquisaeExtensão 
Dimensão4-ComunicaçãocomaSociedade 
Dimensão9-PolíticadeAtendimentoaosDiscentes 
EIXO4-PolíticasdeGestão 
Dimensão5-PolíticasdePessoal 
Dimensão6-OrganizaçãoeGestãodaInstituição 
Dimensão10-SustentabilidadeFinanceira 
EIXO5-InfraestruturaFísica 
Dimensão7-InfraestruturaFísica 
OprocedimentodaCPAencontra-sedescritonestePDIenoregulamentodaCPA. 
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1.2.AU TOAVALIAÇÃO IN STITUCIONAL:PA RTICIPAÇÃO D A CO MUNIDADE AC ADÊMICA 
O questionário de Autoavaliação Institucional é enviado a todos os membros da comunidade
acadêmica, a saber: corpo técnico administrativo, corpo docente, corpo tutor e corpo discente.
Todos ospúblicosterãoapossibilidadedecontribuircomaformaçãodopanoramaquepermitirá
avaliartantoodesempenhodaInstituiçãoquantoàsuamissãoepropósitoecoletadaspercepções
deseusváriospúblicos. 

1.2.1.FO RMULÁRIOS,ET APAS,CO LETA,TA BULAÇÃO E  AN ÁLISE D E DA DOS 
OsquestionáriosdapesquisaserãodisponibilizadosnoportaldaFRMpeloprazodeummês,para
que sejam avaliadas as 10 dimensões distribuídas nos 5 eixos, utilizando-se a própria plataforma.
Umacampanhadesensibilizaçãoparaaimportânciadoprocessoavaliativoeaparticipaçãodetodos
os envolvidos no sistema de avaliação será desenvolvida a cada ciclo avaliativo fortalecendo o
processoavaliativo. 
Durante este mês de coleta de dados da CPA os professores que lecionam disciplinas nos
laboratóriospoderãodisponibilizar15minutosiniciaisoufinaisdesuasaulas,paraqueosdiscentes
possam responder o questionário de avaliação. A orientação sobre o sistema de coleta de dados
estará disponível na forma de vídeo e cartilha disponibilizada para todos os participantes do
processo. A coleta de dados se dá automaticamente no sistema e os resultados brutos serão
computadosapósofechamentodosistema. 
A partir da coleta dos dados brutos, a comissão da CPA reunir-se-á para proceder a análise e
formataçãodosdadoseposteriorconfecçãodorelatóriodaCPA,abrangendoosseguintestópicos: 
Introdução: neste capítulo encontram-se os dados da Instituição, a composição da CPA, o
planejamento estratégico da autoavaliação e contextualizando o relatório dentro dos parâmetros
estabelecidospelaNotaTécnicadoINEP/DAES/CONAESNº065,de09deoutubrode2014. 
Metodologia: neste capítulo serão descritos os instrumentos avaliativos bem como apontadosos
participantes do processo de autoavaliação, comunidade acadêmica, sociedade civil e as técnicas
utilizadasparainterpretareanalisarosdadoscoletados. 
Desenvolvimento: onde serão apresentados todos os dados e informações pertinentes agrupadas
poreixo/dimensãodeacordocomoPDIdaFaculdadeRobertoMiranda. 
Apresentação dos resultados dos questionários serão distribuídos de acordo com os eixos
determinadospelaNotaTécnicadoINEP/DAES/CONAESNº065,de09deoutubrode2014. 
●
●
●
●
●

EIXO1:PLANEJAMENTOEAVALIAÇÃOINSTITUCIONAL 
EIXO2:DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL 
EIXO3:POLÍTICASACADÊMICAS 
EIXO4:POLÍTICASDEGESTÃO 
EIXO5:INFRAESTRUTURAFÍSICA 
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1.2.2.IN STRUMENTOS 
A IESpossuiinstrumentosdecoletadedadosparaavaliaçãoquantitativaequalitativadecadaum
dos eixos estabelecido na Nota Técnica do INEP/DAES/CONAES Nº065, de 09deoutubrode
2014. 
MODELODEINSTRUMENTODECOLETADEDADOSEALVOS 
NÍVEISDECLASSIFICAÇÃODASRESPOSTAS 
Discordo
Totalmente 

Discordo 

NemConcordo 

Concordo 

NemDiscordo 





1 

2 

Concordo
Totalmente 







3 

4 

5 



EIXO1
 :P
 LANEJAMENTOE A
 VALIAÇÃOI NSTITUCIONAL 
Dimensão8:PlanejamentoeAvaliação 
DADOSQUANTITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOS 
Este processo de autoavaliação institucional (CPA) incorpora melhorias contínuas à
Instituição. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorGraduação 
Tutor Pós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

A comunidade acadêmica (professores, estudantes e funcionários) participa ativamente do
processodeautoavaliaçãoinstitucional(CPA). 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorGraduação 
TutorPós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

Os resultados da autoavaliação institucional (CPA) e das avaliações externas (MEC) são
analisadosedivulgadosparatodaacomunidadeacadêmica. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorGraduação 
TutorPós-Graduação 
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●

Técnicoadministrativo 

A FRM oferece oportunidades para eu participar do planejamento e avaliaçãodomeucurso
(reuniãoderepresentantes). 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

A FRM oferece oportunidades para eu participar do ProjetoPedagógicodoCurso(PPC)nas
reuniõesdecolegiadodecurso. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

A imagem pública da FRM é de uma Instituição séria e comprometida com o ensino de
qualidade. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorGraduação 
DocentePós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

DADOS QUALITATIVOS DO QUESTIONÁRIO DO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
INSTITUCIONALDAFRM 
Em relação aos tópicos abordados neste eixo apresente suas considerações sobre os
aspectossolicitados 
Estaquestãosedestinaatodos. 
●
●

AspectosPositivos/FortesQuestãoAberta 
AspectosNegativos/FracosQuestãoAberta 

EIXO2
 :D
 ESENVOLVIMENTOI NSTITUCIONAL 
Dimensão1:MissãoePlanodeDesenvolvimentoInstitucional 
Dimensão3:ResponsabilidadeSocialdaInstituição 
DADOSQUANTITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOS 
"AMissãodaFaculdadeRobertoMiranda,"Odesenvolvimento,amontagem,apromoçãoea
entrega, ao mercado, de programas de Graduaçãoadistânciadeclassemundialcapazesde
formar empreendedores e intra-empreendedores” é clara e divulgada para todacomunidade
acadêmica. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
Tutor Graduação 
TutorDocentePós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

HácoerênciaentreaMissãoeasatividadesdeensinoeaprendizagem. 
Estaquestãosedestinaa: 
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●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutoreGraduação 
TutorPós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

AFRMpromoveaçõesderesponsabilidadesocialemparceriacomacomunidadeacadêmicae
asociedadecivildeseuentorno. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

AFRMdisponibilizaumprogramaefetivoparasuainternacionalização,incluindoiniciativasde
cooperaçãoeintercâmbiocominstituiçõesdeensinoestrangeiras. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

Nossos colegas de trabalho da FRM mostram-se dispostos ao atendimento eresoluçãodos
problemas. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

DADOS QUALITATIVOS DOS QUESTIONÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA
FRM 
Em relação aos tópicos abordados neste eixo apresente suas considerações sobre os
aspectossolicitados 
Estaquestãosedestinaatodos. 
●
●

AspectosPositivos/FortesQuestãoAberta 
AspectosNegativos/FracosQuestãoAberta 

EIXO3
 :P
 OLÍTICASA
 CADÊMICAS 
Dimensão2:PolíticasparaoEnsino,aPesquisaeaExtensão 
Dimensão4:ComunicaçãocomaSociedade 
Dimensão9:PolíticadeAtendimentoaosDiscentes 
DADOSQUANTITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOS
Osplanosdeensinosãoclaros,bemplanejadosedetalhados. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

DiscenteGraduação 
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●

DiscentePós-Graduação 

Osplanosdeensinosãocumpridoscomoplanejado. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

AFRMapresentaumasistemáticacontínuaemetodologiaparaaatualizaçãoerevisãodeseus
programasdeensino. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Osprogramasdeiniciaçãocientíficaoudeincentivoàproduçãodeconhecimentooferecidos
pelaFRMatendemplenamenteàsminhasnecessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

As práticas de estímulo para as produções acadêmicas e científicas ofertadas pela FRM
atendemàsminhasnecessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

TutorGraduação 
Tutor Pós-Graduação 

Oprogramadeapoiopsicopedagógicoatendeàsminhasnecessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Osprogramasdebolsasefinanciamentosestudantisatendemàsminhasnecessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Agradecurriculardocursoeoconteúdodasdisciplinasarticulamateoriacomapráticaeas
demandasdomercadodetrabalho. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

A grade curricular do curso e o conteúdo das disciplinas contempla a articulação da teoria
comapráticaeasdemandasdomercadodetrabalho. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
TutorPós-Graduação 

AFRMpromovearealizaçãodeeventosinternosimportantesàminhaformação. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

DiscenteGraduação 
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●

DiscentePós-Graduação 

A FRM promove a realização de eventos internos ou externos que possibilitam umamelhor
formaçãoeintegraçãodosestudantesnomercadodetrabalho. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 

AFRMestimulaaparticipaçãoemeventosexternosimportantesàminhaformação. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Ostreinamentosoferecidosaosprofessoresatendemplenamenteàsnecessidades docorpo
docente. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
TutorDocentePós-Graduação 

Conheçooserviçodeempréstimodelivros,DVDs,revistasejornaisoferecidopelaBiblioteca. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

DADOS QUALITATIVOS DODESENVOLVIMENTOINSTITUCIONALDAFACULDADEROBERTO
MIRANDA 
Em relação aos tópicos abordados neste eixo apresente suas considerações sobre os
aspectossolicitados 
Estaquestãosedestinaatodos. 
●
●

AspectosPositivos/FortesQuestãoAberta 
AspectosNegativos/FracosQuestãoAberta 

EIXO4
 :P
 OLÍTICASD
 EG
 ESTÃO 
Dimensão5:PolíticasdePessoal 
Dimensão6:OrganizaçãoeGestãodaInstituição 
Dimensão10:SustentabilidadeFinanceira 
DADOSQUANTITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOS 
Acomunicaçãointerna(e-mail,tvecartazes)sefazdeformacompleta,claraeatualizada. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
Tutor Graduação 
TutorPós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

Osmeioseveículosdecomunicaçãoexternossãodeboaqualidade. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

DiscenteGraduação 
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●
●
●
●

DiscentePós-Graduação 
Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

AOuvidoriamostra-sedispostaaoatendimentodesuasdemandaseatuadeformaaresolver
osproblemasrelatados. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
Tutor Graduação 
TutorPós-Graduação 

Asinstruçõesnormativas,políticaseaestruturaorganizacionaldaFRMsãoclaras. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

As principais decisões nagestãoinstitucionalsãocolegiadas(ConselhoSuperior,Colegiado
decurso,NDE,CPA) 
Estaquestãosedestinaa: 
●

DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

AgestãodaFRMéproativa,antecipando-seaosproblemasebuscandoassoluções. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

Os Programas Institucionais de qualificação profissional atendem às minhas necessidades
satisfatoriamente 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

OsbenefíciosoferecidospelaFRMatendemàsminhasnecessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

Há fontes de recursos destinadas a atender de maneira adequada ao custeio e aos
investimentosemensino,pesquisaegestão. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 

Ossaláriosebenefíciossãopagosregularmente. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●

Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

Os diretores e coordenadores dos cursos mostram-se disponíveis para orientações e
esclarecimentodedúvidas. 
Estaquestãosedestinaa: 
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●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorGraduação 
Tutor Pós-Graduação 

Os professores do curso são capacitados, experientes, e mostram-se disponíveis para
orientaçõeseesclarecimentodedúvidas. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Aschefias/diretoriassãoacessíveis. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

Osprojetosacadêmicosauxiliamodesenvolvimentoprofissionalduranteomeucurso. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

DiscenteGraduação 

Conheçoaimportânciadasparceriasinternacionaisparaodesenvolvimentodaminhacarreira
profissional. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Oscritériosdoplanodecarreirasãoclarosedivulgados. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 

Terumplanodecarreiraéimportanteparaomeudesenvolvimentoprofissional. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

OsestudantesqueingressamnaFRMsãomotivadoseabertosparaaprendizagem. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 

OsestudantesqueingressamnaFRMpossuemboaformaçãoeamplabasedeconhecimento. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

Tutor Graduação 
Tutor Pós-Graduação 

Oprocessoseletivoéclaro. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

Oprocessoemqueosestudantesavaliamoprofessoréclaroedivulgado. 
Estaquestãosedestinaa: 
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●
●

TutoreGraduação 
Tutor Pós-Graduação 

Oprocessodeavaliaçãodedesempenhoeoplanodecarreirarefletemarealidade. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

DADOSQUALITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOSDASPOLÍTICASDEGESTÃODAFRM 
Em relação aos tópicos abordados neste eixo apresente suas considerações sobre os
aspectossolicitados 
Estaquestãosedestinaatodos. 
●
●

AspectosPositivos/FortesQuestãoAberta 
AspectosNegativos/FracosQuestãoAberta 

EIXO5
 :I NFRAESTRUTURAF ÍSICA 
Dimensão7:InfraestruturaFísica 
DADOSQUANTITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOS
Assalasdeaulaatendemdemaneiraadequadaàsnecessidadesacadêmicas. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

Assalasdosprofessoresatendemdemaneiraadequadaàsminhasnecessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

Os laboratórios especializados para ensino atendem de maneira adequada às necessidades
educacionais. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

AsinstalaçõesfísicasdaFRMsãoadequadasparaodesenvolvimentodotrabalho. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

Os equipamentos e demais recursos tecnológicos da FRM são adequados para o
desenvolvimentodotrabalho. 
Estaquestãosedestinaa: 
●

Técnicoadministrativo 

A biblioteca da FRM apresenta acervo digital
necessidades. 
Estaquestãosedestinaa: 
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●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorDocenteGraduação 
TutorDocentePós-Graduação 

A infraestrutura ofertada pela FRM permite o desenvolvimento de práticas pedagógicas
inovadoras. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
TutorDocenteGraduação 
TutorDocentePós-Graduação 

Osespaçosdeconvivênciaedealimentaçãoatendemàsminhasnecessidades.
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 

Osfuncionáriosfornecemserviçoseatendimentodequalidade. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●

DiscenteGraduaçãoEAD 
DiscentePós-GraduaçãoEAD 

Aconservaçãodosbanheirosésatisfatória. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 

Háinstalaçõesadaptadaseadequadasparapessoasportadorasdenecessidadesespeciais. 
Estaquestãosedestinaa: 
●
●
●
●
●

DiscenteGraduação 
DiscentePós-Graduação 
DocenteGraduação 
DocentePós-Graduação 
Técnicoadministrativo 

DADOSQUALITATIVOSDOSQUESTIONÁRIOSDAINFRAESTRUTURAFÍSICADAFRM 
Em relação aos tópicos abordados neste eixo apresente suas considerações sobre os
aspectossolicitados 
Estaquestãosedestinaatodos. 
●
●

AspectosPositivos/FortesQuestãoAberta 
AspectosNegativos/FracosQuestãoAberta 
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1.2.3.CR ONOGRAMA AN UAL D E AT IVIDADES D A CPA 

FEV 


1ªReuniãoCPA-CalendáriodasreuniãoepesquisadaCPA. 



MAR 

ABR 


2ªReuniãoCPA-1ªCampanhadeCPA,Revisãodosinstrumentosde
coletadedados. 

3ªReuniãoCPA-AplicaçãodaPesquisaCPA1Semestre 



MAI 


JUN 

JUL 


4ª Reunião CPA - Planejamento de aplicação da pesquisa no 2
semestre 

5ª Reunião CPA - Resultados da pesquisa. Grupos e Métodos para
análisedosdadosquantitativosequalitativos. 

6ª Reunião CPA - Análise dos dados quantitativos pelos grupos
divididos por eixos. Preparação para aplicação da pesquisa do 2
semestre 



AGO 

SET 



7ª Reunião CPA - Planejamento de aplicação da pesquisa no 1
semestredopróximociclo. 

8ªReuniãoCPA-AplicaçãodaPesquisaCPA1Semestre 
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OUT 

9ª Reunião CPA-Resultadosdapesquisa.Finalizaçãodaanálisedos
dados quantitativos. Análise das fragilidades, definição das ações e
confecçãodorelatóriofinal. 





NOV 


10ªReuniãoCPA–Aprovaçãoepublicaçãodorelatóriofinal. 






DEZ 

Eventopúblicodeapresentaçãodosresultados 


1.2.4.IN STRUMENTOS D E CO LETA DIVERSIFICADOS 
A coleta de dados será feita, prioritariamente, por meio de formulário online disponibilizado no
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Instituição, e serão também enviados diretamente aos
endereçoseletrônicosdetodososmembrosdacomunidadeacadêmica.Paraevitaraduplicidadede
respostas, o respondente deverá preencher dados obrigatórios de identificação - nome eendereço
eletrônicoou,nocasodocorpodiscente,númerodematrícula.Alémdosformulárioseletrônicos,
sãodisponibilizados,sobdemanda,formuláriosimpressosnasecretariadaInstituição. 
Em 2021, a Instituição criou o Programa de Atualização Permanente(PAP),quetambémpossui
instrumentosdecoletadedados,incluindoumemaildecontatodiretocomaCPAeumformulário
anônimo no site, com o objetivo de enriquecer, com dados, os processos de revisão das políticas
institucionaisdeensino,extensãoepesquisa,visandoainovação. 
Depois de tabulados, os dados são organizados em tabelas e gráficos e geram o Relatório de
Autoavaliação Institucional, que é encaminhado para toda a comunidade acadêmica e
disponibilizadoatodaacomunidadeacadêmicanoRepositórioInstitucional. 
OsdadoscoletadosparaaelaboraçãodoRelatóriodeAutoavaliaçãoInstitucionalsãomantidosem
estrita confidencialidade, e são divulgados apenas em gráficos e tabelas de maneira agregada, sem
identificaçãoindividual. 

1.2.5.ES TRATÉGIAS P ARA FO MENTAR O  EN GAJAMENTO CR ESCENTE 
O engajamento da comunidade acadêmica é condição fundamental para que a Autoavaliação
Institucional cumpra sua função de detectar pontos para aprimoramento da qualidade dos
processos acadêmicos, administrativos, e questões referentesàinfra-estrutura.Assim,sãotomadas
açõesespecíficasparafomentaroengajamentodeformaaaumentaraparticipaçãodacomunidade
acadêmica,asaber: 
● Campanha de comunicação enfatizando os benefícios de curto e longo prazo da
participaçãonaAutoavaliaçãoInstitucional; 
● Criaçãodematerialimpressoedigitalparadivulgarapromoção; 
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● Realização de seminários apresentando resultados e ações tomadas com base em
AutoavaliaçõesInstitucionaisanteriores; 
● Utilização de parte do tempo de aula, preferencialmente no Laboratório de Informática,
parapreenchimentodosformuláriosdeautoavaliação; 
● Premiação para melhor sugestão de melhoria, entregue no Encontro dos Professores
promovidopeloPAP. 
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1.3. AU TOAVALIAÇÃO IN STITUCIONAL: PR EVISÃO DE AN ÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
1.3.1.TA BULAÇÃO,AN ÁLISE E  DIVULGAÇÃO D OS RE SULTADOS 
Imediatamente após a coleta dos questionários da Autoavaliação Institucional, é iniciada a
tabulação dos resultados, que são então discutidos em reunião com os membros da Comissão
Própria de Avaliação.Todasassugestõessãoregistradasemataeincluídasnorelatóriofinal,queé
então encaminhado aos demais órgãos colegiados da Faculdade Roberto Miranda e colocado à
disposição de toda a comunidade acadêmica na secretaria da instituição e no Repositório
Institucional. 
Após tabulação e análise, a Direção e a CPA organizam eventoparadevolutivadosresultadosdo
processo de autoavaliação institucional em forma de audiência pública, com a participação de
estudantes,docentes,tutoresecorpotécnico-administrativo.  
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2.DE SENVOLVIMENTO IN STITUCIONAL 
2.1.MISSÃO IN STITUCIONAL,ME TAS E  OB JETIVOS  
ARMECAssessoriaEmpresarialeEducacionalLtda.iniciousuasatividadessobonomefantasiade
Roberto Miranda Educação Corporativa e dedicou-se, de 2008 até 2018 à entrega, através de 
convêniodeapoiologísticocomoCentrodePós-GraduaçãoJKdaFaculdadeJuscelinoKubitschek
e Centro Universitário de Jales (UNIJALES) de programas depós-graduaçãonasáreasdeGestão
em Hotelaria de Luxo, Gestão de Eventos e Cerimoniais de Luxo, Gestão de Projetos em
ArquiteturaHoteleiraeemArquiteturadeLuxo. 
Ciente de que a demanda crescente do mercado brasileiro e mundial por mais empregos passa,
necessariamente, pela criação de mais Empresas e formação de mais Empresários nas áreas de
crescimentomaisaceleradodaeconomiacomooturismo,ahospitalidade,omercadodeprodutose
serviços de luxo, a administração de empresas e a própria Educação; situação que orientou suas
iniciativasparaessessegmentos,aRMECdecidiuexpandirsuaatuaçãoparaacriaçãodeInstituição
deEnsinoSuperior,sobonomedeFaculdadeRobertoMiranda,credenciadaparaaofertadecursos
superiores desde 2018 com nota máxima em todos os quesitos de avaliação dos instrumentos de
autorizaçãoecredenciamento.
Em2020,aprocuraporeducaçãoadistânciafoireforçadapeloadventodapandemia,eaofertados
programasdaFaculdadeRobertoMirandaemEADfoiincorporadaaoseuPDI. 
Neste projeto, ela assume o compromisso com o desenvolvimento, a montagem, a promoção ea
entrega, ao mercado, de programas de Graduação de classe mundial nos segmentos retro
especificados e outros que se revelem como oportunidades promissoras de Negócios, Emprego,
CarreiraeRenda,prestigiandoosenfoquesEmpreendedoreIntra-empreendedorcapazesdecolocar
seusalunosnotopodesuasprofissões,sejacomoempreendedores,intraempreendedores,dirigentes,
executivoseespecialistas,emáreasdegrandecrescimentopotencialdademandaporprofissionaisde
altonível,tambémadistância. 
Entendendoqueoverboaprenderexpressasempreumfato,enquantoqueoverboensinarexpressa
apenas uma intenção, a FRM incorpora também àsuamissão,apropostade,muitomaisdoque
transmitir conhecimento para seus alunos e garantir sua assimilação e promover um esforço
ininterruptoparaforjarsuaCompetênciaProfissional,entendidacomoCompetênciaacapacidade
detransformarconhecimentosemcomportamentoscadavezmaisprodutivosparaasociedade. 

2.1.1.AMISSÃO D A IES 
A Missão da Faculdade Roberto Miranda é formar profissionais com perfil empreendedor e
intraempreendedor, capazes de gerar empregos, gerir projetoscomplexoseatuardeformaincisiva
para o desenvolvimento econômico e social do país, incluindo o ingresso de divisas através da
internacionalizaçãodeseusnegócios. 
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2.1.2.OB JETIVOS D A IES 
OsobjetivosdaFaculdadeRobertoMirandasão: 
CumprircomexcelênciaasexigênciasdoMinistériodaEducação 
AtingirasMetasprevistasnoPDIdeformaacontribuircomocumprimentodesuaMissão 
Desenvolverconstantementeseucorpodocenteatravésdesupervisãoetreinamento 
Aprimorarconstantementeseusprocessosrumoàexcelêncianaofertadoensinosuperior 
Consolidar os cursos pretendidos dentro da vigência deste PDI antes de solicitar novas
autorizações,primandopelaqualidadedoscursosoferecidos. 
● Emlongoprazotornar-seumaUniversidadederenomeinternacional 
●
●
●
●
●

2.1.3.ME TAS 
As Metas de desenvolvimento institucional compreendem aautorizaçãoeofertadequatrocursos
superioresnoperíododevigênciadoPDI,sendodoisdebacharelado,AdministraçãoeArquitetura
e Urbanismo, dois cursos superiores de nível tecnológico,HotelariaeGestãodeEventosequatro
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA - Gestão em Hotelaria de Luxo, MBA - Gestão de
Eventos&CerimoniaisdeLuxo,Pós-GraduaçãoemArquiteturaHoteleiraeMBAemArquitetura
deLuxo. 
AIEStemcomoMETAdentrodoperíododevigênciadestePDIobterumaavaliaçãopositivado
MECeassimserreconhecidacomoumainstituiçãodeensinodeexcelência. 
Portanto, faz parte de suaMETA,atenderaosparâmetrosdescritosnosinstrumentosdeavaliação
emtodasuaamplitudeeprofundidade. 
A correlação das METAS com o Plano de Ação torna-se clara, quando o mesmo contempla o
desenvolvimento do corpodocente,odesenvolvimentodocorpodiscenteeaformadeatuaçãoda
CPA na melhoria contínua deprocedimentoseprocessoseossistemasderealimentaçãodedados
parausodoNDE. 

2.1.4.VA LORES 
Os valores assumidos e praticados pela Faculdade Roberto Miranda, presentes em todas as suas
iniciativas, fundamentam-se na integridade, no respeito pelas pessoas, na responsabilidade
socioambiental, acessibilidade e inclusão e no relacionamento étnico- racial consequente,
sustentados por liderança efetiva capaz de manter o foco no cliente, a inovação e o trabalho em
equipe,orientados,sempre,emdireçãoaumdesempenhosuperioremtodasasfrentes. 
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2.1.5.ÁR EA D E AT UAÇÃO D A IES 
A área da atuação da IES na graduação superior compreende os campos da Gestão Hoteleira
(Hotelaria),GestãodeEventos,ArquiteturaeAdministração. 
DezenasdepaísesemdesenvolvimentojáatingirampatamaresmuitosuperioresaoBrasilnacriação
eexpansãodeempresasligadasàáreadeatuaçãodestaIESnagraduaçãosuperior. 
Osexemplosconcretosestãodisponíveiselargamentedivulgados.MesmopequenospaísesdaÁsiae
OrienteMédiotemredeshoteleirasinternacionalizadas,comunidadesemdiversoscontinentes. 
No segmento de gestão de eventos os brasileiros têm atingido importantesfeitosinternacionaise
ganharam visibilidade especial na elaboração de grandes eventos mundiais, o que fomenta o
crescimento deste campo de atuação e por consequência justifica e alinhadeformaindiscutívela
MissãodaIESasuaáreadeatuaçãonagraduaçãosuperior. 
A relação da Missão da IES (Faculdade Roberto Miranda)comsuaáreadeatuaçãonagraduação
superior é de absoluta simbiose, uma vez que os mercados abrangidos em sua área de atuação
apresentampotencialdecrescimento,potencialparaaimplementaçãodenovosnegócios,potencial
parageraçãodeempregoerendaeinternacionalização. 

2.1.6CR ONOGRAMA 
OcronogramaoriginaldeDesenvolvimentoInstitucionaldaIESpreviuaofertainicialde80vagas
do curso CST em Hotelaria, curso já autorizado, e a oferta de programas de Bacharelado em
Administração,emArquiteturaeUrbanismo,eCSTemEventos apartirde2022,nasmodalidades
presencial e EAD, exercendo uma correlação direta com seu plano de ação uma vez que prevê a
disponibilização de 80 (oitenta) vagas por ano de cada um dos cursos degraduaçãodivididasem
doisperíodosde40(quarenta)vagasparacadaturma. 
Ao longo da vigência do PDI a Faculdade Roberto Miranda prevê, em seu plano de ação, a
formação de até 560 (quinhentos e sessenta) novos geradores de empregos através de cursos de
graduação de nível tecnológico, até 400 (quatrocentos) alunos cursando os Bacharelados em
AdministraçãoeArquitetura&Urbanismoeaté525(quinhentosevinteecinco)alunosformados
em cursos dePós-GraduaçãoLatoSensu,oquecontribuirádemaneiraimportanteparaosucesso
desuaMissãocomoIES. 
Dentro do período de vigência do PDIocronogramadeofertadecursosdePós-GraduaçãoLato
Sensu prevê a formação de 8 (oito) turmas em 2022, 12 (doze) turmas em 2023, 16 (dezesseis)
turmas em 2024 e mais 8 (oito) turmas em 2022, buscando somar resultados à Missão da
Instituição. 
Além dos cursos acima a Instituição manterá a oferta de cursos livres que complementam a
formação profissional e contribuem de maneira importante para atingir as metas e objetivos
previstosnestePlanodeDesenvolvimentoInstitucional. 
OpedidodecredenciamentodaFaculdadeRobertoMirandaparaaofertadecursosnamodalidade
a distância está vinculado aos pedidosdoscursosCSTemHotelariaEAD(processo202024093),

FaculdadeRobertoMiranda 
PlanodeDesenvolvimentoInstitucional2021

37




CST em Eventos EAD (processo 202024092), Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo EAD
(processo 202024090) e Bacharelado em Administração (processo 202024089), que se somam à
autorizaçãojáobtidacomnota5(cinco)atravésdoprocessoNº201608601doCSTemHotelariae
todainfra-estruturaestáprontaparainíciodaofertadestecursoapósaaprovaçãodessacomissãode
avaliação. 
Desta forma, as metas e objetivos previstos no PDI estão plenamente articuladas com a missão
institucional, uma vez queforamconstruídasapartirdamissãodainstituiçãovisandoaformação
de profissionais com perfil empreendedor e intraempreendedor capaz de gerar empregos ao criar
programasvoltadosparaestefim,conformeprevistonasmetasemquantidadeequalidadecomum
cronograma extremamente bem definido e seguindo umprocessodemelhoriacontínuadocorpo
docenteedeseusprocessos,comoestádeclaradoemseusobjetivos. 
2.1.6.1.C
 R ONOGRAMA D E E XPANSÃO E AD 
AexpansãodaofertadecursosemEADestáfortementeligadaafenômenosexternosàInstituição,
todavia o aumento da procura pela modalidade EAD gerou o aumento do número de vagas
pretendidaseonúmerodecursosoferecidos. 
A Faculdade Roberto Miranda figura entre as7Faculdadesbrasileirasquepossuemoduplo5do
MEC(CIeCC),posiçãoqueexigecautelaemexpansõesagressivas,emespecialnocampodoEAD. 
Para o pedido de credenciamento EAD, a Instituição investiu em tecnologia de ponta,
infraestrutura, pessoal e recursos para manter sua excelência no ensino, e garantir o aprendizado
efetivo. 

2.1.7.AÇ ÕES IN STITUCIONAIS  
OPlanodeDesenvolvimentoInstitucionaldaFaculdadeRobertoMirandaprevêumasériedeações
quepermeiamtodososcursosvisandogarantiroperfeitoalinhamentoentreamissão,osobjetivos,
as metas e os valores da instituição e a atuação do corpo docente, de tutores EAD e corpo
técnico-administrativo. 
A missão da Instituição, seu posicionamento e propósito são repetidamente difundidos nas
reuniõesdosórgãoscolegiadoscomoobjetivodepromoveroalinhamentonaatuaçãodetodosseus
componentes. 
2.1.7.1.A
 ÇÕES I N STITUCIONAIS I N TERNAS  
Corpo técnico-administrativo, professores e tutores compartilham os valores e a missão da
Instituiçãodemaneirauníssonaevisceral. 
Aconquistadestaunidadeveiodasseguintesaçõesconcretas: 
-

Reuniõesindividuaiscomdocentes(ReuniõesPedagógicas) 
Reuniõesdocorpodocenteporcurso 
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-

EncontrodosProfessores(Transversalatodososcursos) 

2.1.7.2.A
 ÇÕES I N STITUCIONAIS E XTERNAS  
As ações da Instituição ultrapassam seus muros. Eventos de grande alcance, públicos e com a
participaçãodasociedadefazempartedarotinadaFaculdadeRobertoMiranda: 
-

Eventopúblicodedifusãoderesultadosdeavaliaçãoinstitucional 
Eventoscomparticipaçãodomercado 
Campanhasdemarketingdemassaquedifundemseusvaloresesuamissão 
Eventosdedivulgaçãoderesultadosdepesquisascientíficasemercadológicas 
VeiculaçãodeumReality-showpróprioemT Vabertasobreempreendedorismo 
- Startupers® 
Palestrasgratuitasemescolaspúblicaseprivadasdefomentodoempreendedorismo 
- ODespertardoTalentoEmpreendedor® 
- E-Factor® (Jogointerativocriadoparaoensinomédio) 
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2.2.PO LÍTICAS E  AT IVIDADES D E EN SINO D E GR ADUAÇÃO E  PÓ S-GRADUAÇÃO 
As atividades da Faculdade RobertoMirandanoâmbitodeensinoforamprevistasapartirdeseu
PDI e por isso há absoluta sinergia entre as ações que serão desenvolvidas na graduação e
pós-graduaçãoeseuPlanodeDesenvolvimentoInstitucional. 
OselementosquealicerçamessacoerênciaentreoPDIeasatividadesdeensinoprevistaspodemser
observadas diretamente e transversalmente em suas POLÍTICAS DE ENSINO, sempre
relacionadas com a missão, metas e objetivos do PDI, nos curso de graduação e pós-graduação
previstos,queatendemàsdemandasapresentadasemseuPDIenoseuMÉTODODEENSINOe
atividades práticas e teóricas previstas no ambiente dos cursos que visam desenvolver as
competências, habilidadeeatitudesnecessáriasparaformarPERFILDOEGRESSOdeclaradono
documento. 

2.2.1.DIRETRIZES PE DAGÓGICAS 
OsProjetosPedagógicosdosCursosconcebidospelosdocentesdaFaculdadeRobertoMirandasão
desenvolvidos de maneira a contemplarasdemandasdomercadoedasociedadepelaformaçãode
um indivíduo com Conhecimento, Habilidades e Atitudes para atuar profissionalmente com
responsabilidadesocial,instruídoeconhecedordesuasorigensedesuacultura. 
A partir das ações prioritárias para o ensino superior que, por sua natureza, manifestam a
ResponsabilidadeSocialdeumaInstituição,aFaculdadeRobertoMirandaelegeu,também,como
prioridades: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oconhecimentodasquestõessociaisfundamentais; 
Odiálogoentreasváriasculturas; 
Apreocupaçãocomaéticaquedeveráregerodesempenhodetodasasprofissões; 
Orespeitoaomeio-ambiente; 
Abuscademecanismosquepermitamumdesenvolvimentosustentável; 
Aconstruçãodeumaculturaderesponsabilidadehumanísticaesocial; 
Apreocupaçãoconstantecomaexcelênciadeseuscurrículos; 
Formaçãodeindivíduosdecaráterevaloresinabaláveis. 

Por meio de seus projetos desenvolvidos em cada módulo de aprendizagem, o aluno deverá se
apropriardoconhecimentoeapresentarosconteúdossociaisemseuprojetodeformaaintegraro
conhecimento específico da área comostópicosderelevânciasocialabordadosnomódulo,sendo
estesconhecimentostransversaisaosconteúdosdesenvolvidosemtodososmódulos. 
Estapreocupaçãopodeserevidenciadapormeiodasdisciplinasqueserãoofertadasnosseuscursos
degraduação,comoporexemplo: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 
EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosglobais 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeEmigração 
EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS 
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2.2.2.PO LÍTICAS D E EN SINO D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
OsProjetosPedagógicosdosCursosoferecidospelaFaculdadeRobertoMirandasãoconcebidosde
formaaarticularaformaçãohumanísticaeético-moralcomatecnológicaecientífica,pormeioda
interdisciplinaridade,datransdisciplinaridadeedaflexibilidadedoscomponentescurriculares,com
vistasàinserçãodoeducandoemumcenárioprofissionallocaleglobalemconstanteevolução. 
Neste contexto os docentes da Faculdade Roberto Miranda optaram pelo modelo de educação
baseada em metodologias ativas, dentre elas aaprendizagembaseadaemprojetosestápresenteem
todososmódulosdoscursosdaFRM.EmcadacursodaFRMtodomódulopossuiumprojetoque
deveserpráticoedesenvolvidoemumambienterealdeatuaçãodoprofissionalegresso. 
Aspropostascurricularesbuscamequilibrarapresençadeunidadescurricularesteóricasbásicasede
unidades curriculares laboratoriais profissionais, centrando toda a ênfasesobreatividadespráticas
(aprenderfazendo)suportadosporbaseconceitualeteóricaconsolidadano“EstadodaArte”vivido
nosambientesempresariaisnopaísenoscentrosdetecnologiasdeponta,noexterior. 
Os cursos oferecidos pela FaculdadeRobertoMirandaforamconcebidosparaformaralunoscom
competênciasrelacionadasaplanejaredesenvolverserviçoseprodutosdeformaqueasconexõesda
interdisciplinaridade no universo do exercício da profissão acompanhem as transformações da
sociedade,nosentidodepromoverprincípiosdeCidadania,comorespeitoàdiversidade,prevenção
àsdrogas,educaçãoambientaledesenvolvimentosustentávelequilibrado,mantendoemperspectiva
acomunidadeemqueestáinserido. 
Há que considerar, também, a necessidade de conhecer História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena, e de sua mescla com os movimentos emigratórios da Europa e de outras regiões do
Planeta,essencialparaacompreensãodo“serbrasileiro”noséculoXXIededarrespostascoerentes
àsdemandasdasociedaderegionaleglobal. 

2.2.3.MÉ TODO D E EN SINO -Q
 U ATRO I'S D O AP RENDIZADO® 
Inspiração - O cérebro humano descarta como irrelevantes 86% das informações que recebe. E,
irrelevantes são, para ele, todas as situações que não exijam resposta. Nesta etapa, que tem por
objetivoabrirocomprometimentodoaluno,sãoentreguesaeletarefas,naformadeumprework,
queconstituemumconviteeumdesafioàsuainspiração,comprazoparaelaboraçãoderespostase
retorno. 
Informação - Nesta etapa o aluno recebe as informações que constituem a melhor resposta
conhecida para as questões colocadas na etapa 1, acompanhadas de feedback para as tarefas
cumpridaspeloalunonadevoluçãodeseup rework. 
Instrumentação -Éfatoreconhecidoqueamemorizaçãoeaposteriorlembrançadeinformações
recebidas pelo ser humano dependem de seu registro na hora da recepção da informação
(enter/save). Nesta etapa o aluno recebe instrumentos e ferramentas (mapas, tabelas, gráficos,
sinóticos) específicos e apropriados para visualização, registro (criação de "ganchos" e links) e
memorizaçãodasinformaçõesrecebidasnosmódulosanteriores. 
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Interação - Cada um dos modos anteriores contempla a dominância cerebral e o sistema de
aprendizado preferido de cada um dos participantes. No entanto, independentemente de seu
sistema de aprendizado preferido, os homens aprendem e crescem, sempre, através do convívio
social. Essa etapa, totalmente versada em termos dejogosinterativos,repõetodooconhecimento
transmitido nas etapas anteriores para a troca depercepçõesentreosalunos,discussões,debatese
disputasinterpessoaiseintergrupais. 
2.2.3.1.A
 TIVIDADES D E E N SINO N O Â
 MBITO D OS C
 U RSOS 
2.2.3.1.1.T R ABALHOS P
 R EPARATÓRIOS 
O ensino é um processo externo ao aprendiz. O aprendizado é um processo interno que se
movimenta na mente do aprendiz, por detrás das barreiras (portais) dos sentidos. Ele só começa
quandooaprendizacolheeprocessaasinformaçõesquelhesãopassadas. 
Nassalasdeaulaémuitocomumqueoprofessorassuma,comopremissa,queosalunosdiantedele
estãocomseusportaisabertos,atentoseinteressadosemouvireaprenderoqueeletemadizer.Mas
nãoéissooqueacontecenamaiorpartedasvezes.Océrebrohumanodescarta,comoirrelevantes,
maisde90%detodasasinformaçõesquerecebe,eirrelevantessãoparaeletodososenunciadosque
não exigem resposta. Por isso, o primeiro momento do processo de ensino da FRM é colocar a
mente dos aprendizes no modo aprendizado formulando através de trabalhos preparatórios
específicos questões que, ao exigir resposta, acionam a abertura do comprometimento do aluno
comostemascolocados. 
2.2.3.1.2.E XERCÍCIOS D E S E DIMENTAÇÃO D O A
 PRENDIZADO 
Paragarantirqueosassuntostratadosnasaulassejaminternalizadospelosalunos,aEscolapromove
exercíciosdesedimentaçãodoaprendizadoparacadamatériadocurso.Essesexercícios,individuais
e/ou em grupos, envolvem leituras e reinterpretaçãodetextos,pesquisas,debates,jogos,áudioou
vídeo podcasts, redação de resenhas e apresentação de resumos e plataforma (apresentações
conduzidas pelos alunos). As visitas técnicasguiadas(extracurriculares)etrocadeinformaçõesno
ambientedoaluno(nositedaEscola)fazemparte,também,desseesforço. 
Esses recursos foram reunidos no exclusivo e pioneiro sistema batizado como “Q
 uatro I's do
®
Aprendizado ”sintetizadosanteriormente. 
2.2.3.1.3.P
 E RFIL D O E G RESSO 
As atividades de ensino previstas visam formar um egresso com perfil empreendedor e
intraempreendedorcapazde: 
1. Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,introduzir
modificações nos processos operacionais e produtivos, atuar preventivamente, transferire
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da
tomadadedecisão; 
2. Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive
nosprocessosdenegociaçãoenascomunicaçõesinterpessoaisouintergrupais; 
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3. Refletir e atuarcriticamentesobreasesferasdaproduçãoeprocessos,compreendendosua
posiçãoefunçãonaestruturaprodutivasobseucontroleegerenciamento; 
4. Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem como se expressandodemodocríticoecriativodiante
dosdiferentescontextosorganizacionaisesociais; 
5. Exercitarainiciativa,criatividade,determinação,vontadepolíticaeadministrativa,vontade
de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade edasimplicaçõeséticasdo
seuexercícioprofissional; 
6. Desenvolvercapacidadedetransferirconhecimentosdavidaedaexperiênciacotidianaspara
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais,revelando-seumprofissionaladaptável; 
7. Desenvolvercapacidadeparaelaborar,implementareconsolidarprojetosemorganizações; 
8. Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e
períciasadministrativas,gerenciais,organizacionais,estratégicaseoperacionais. 
AFRMemseuPPIde2016erevisitadoanualmenteapresentasuaspolíticasparaensino,pesquisae
extensãoquepermitemaformaçãointegraldeseucorpodiscente.AspolíticasadotadaspelaIESno
âmbito de ensinopermitem,portanto,odesenvolvimentodeprojetospedagógicospermeadospor
componentescurricularesricosemelementosdemercado,cultura,eelevadaconsciênciaambiental
e social,queobjetivamaformaçãodeumegressocomasqualidadesnecessáriasparaintegraçãoao
mercadodetrabalhoeàsociedade. 
2.2.3.2.F O RMAÇÃO M
 O DULAR 
Os cursos de CST em Hotelaria, CST em Eventos permitem a formação modular. Assim, ao
términodecadamódulodesuaformação,oalunoobtémosconhecimentosnecessáriosparaatuar
ou ingressar em um determinado setor/departamento, acelerando a colocação profissional do
discente. 
O curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, e deAdministraçãodeEmpresastambém
possuemestruturamodular,criandomaiorflexibilidadede ingressoaocurso. 
2.2.3.3.P
 R OJETO P
 R ÁTICO 
Cada módulo tem incluído como componente curricular um projeto prático, onde o aluno é
confrontadocomarealidadedemercadoetomacontatocomasdemandasespecíficasdemercado. 
2.2.3.4.F O RMAÇÃO E MPREENDEDORA E  I N TRAEMPREENDEDORA 
Sabendo que a criação de emprego passa necessariamente pela criação de mais empresas e por
consequência de mais empresários, a Faculdade Roberto Miranda e seus docentes fortalecem o
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desenvolvimentodoperfilempreendedoreintraempreendedordosalunospormeiodetemascomo
desenvolvimentodaresiliência,dopensarestratégico,dacriatividade,doraciocíniológicoecríticoe
da capacidade de elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações, próprias ou de
terceiros. 
2.2.3.5.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA S O CIAL 
Os projetos pedagógicos dos cursos devem prever uma série de políticas e atividades para
atendimentodasdemandasdenaturezasocial,sejadiretamenteatravésdainclusãodecomponentes
curriculares que desenvolverão a sensibilidade necessária para transformar os alunos em cidadãos
conscientesdeseupapelnasociedade. 
2.2.3.6.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA C
 U LTURAL 
A inclusão de 5 (cinco) componentes curriculares na matriz curricular devem estarprevistosnos
PPCsdoscursosdaFaculdadeRobertoMiranda. 
1.
2.
3.
4.
5.

ComunicaçãoeExpressão:LínguaPortuguesa,Conversação,LeituraeInterpretação 
ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos,AnáliseeRevisão 
ComunicaçãoeExpressão:DiscursoeArgumentação,Oratória(FalaremPúblico) 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas,ColonizaçãoeEmigração 
EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 

2.2.3.7.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA P
 O LÍTICA 
A formação de profissionais capazes de conduzir seus próprios destinos desonera o Estado, gera
empregoerendaeatendeaprincipaldemandadenaturezapolíticadopaís. 
2.2.3.8.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDA D E N
 A TUREZA A
 MBIENTAL 
OsPPCscontemplamplenamenteestademandapormeiodainclusãodecomponentescurriculares
específicoscomcargahoráriasuficienteparagarantiraEducaçãoAmbientaldosalunos. 

2.2.4. PO LÍTICA D E PÓ S-GRADUAÇÃO 
APós-GraduaçãolatosensudaFaculdadeRobertoMirandatemcomoobjetivoprincipalqualificar
profissionaisquesejamcapazesdeatuardiantedascontínuasdemandasdeumarealidadealtamente
mutáveleemcrescimentoeestáfundamentadaemprincípiosmultidisciplinarescapazesdeoferecer
ao corpo discente a visão real do todo, a partir das váriasvisõesdasequipesqueformamocorpo
docentedoscursos. 
Dentre os princípios para o ensino da pós-graduação da IES, destacam-se: a construção do
conhecimento pelo aluno; a formação humanista e o desenvolvimento de habilidades técnicas; o
exercício e o desenvolvimento contínuo de suas aptidões e talentos naturais; a flexibilidade e a
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diversidade;eapesquisacomoprincípioeducativo.Aspropostaseaexpansãodoscursos,tantoem
áreasatendidascomoemnúmerodeestudantes,respondemàsnecessidadesdomercadodetrabalho
edocrescimentodaIES. 
SãoDiretrizesdaPolíticadePós-GraduaçãodaFaculdadeRobertoMirandadentreoutras: 
● Consolidaracriaçãodecursosvoltadosanecessidadedemercado,devidamenteconectados
comasdemandasdaIES; 
● Proporcionar a melhoria constante dos cursos de pós-graduação existentes por meio de
processosdeautoeheteroavaliação;diagnósticodedesvios,projetosdecorreçãoeagregação
devalor. 
● RealizaracriaçãoeaatualizaçãodosPPCsdoscursosdePós-graduação; 
● Realizaraintegraçãoentregraduação,pós-graduaçãoeextensão; 
● Formarprofissionaisconscientesdeseupapelnasociedade; 
● Valorizarmetodologiasquepotencializemamultidisciplinaridadeeinterdisciplinaridadeno
processodeensino-aprendizagem; 
● Fomentarapesquisaeformarpesquisadores. 
2.2.4.1A
 P ROVAÇÃO N OS C
 O LEGIADOS D A I ES 
Todos os membros do corpo discente e do corpo tutor da Faculdade Roberto Miranda são
profissionais atuantes no mercado que atuam em empresas de destaque, possuem carreiras de
sucessoeapresentamnotóriosabernaáreaemqueatuam.Todososórgãoscolegiadosdainstituição
têmaparticipaçãoativadeumoumaismembrosdeseucorpodocente. 
Oscursosdepós-graduaçãolatosensudaFaculdadeRobertoMirandaprevistosnoPDIdeverãoser
aprovados pelos conselhos superiores da IES, como CONSU e CONSEPE. Os cursos de
pós-graduação podem ser sugeridos por discentes participantes destes conselhos, o que garante
tantoumacompanhamentodetodosossegmentosnodesenvolvimentodoscursoscomooperfeito
alinhamentocomasdemandasdemercado. 
2.2.4.2.A
 COMPANHAMENTO E  A
 VALIAÇÃO D O D
 ESENVOLVIMENTO D OS C
 U RSOS 
Oacompanhamentoeavaliaçãododesenvolvimentodoscursosdepós-graduaçãoestãoprevistosde
maneira bastante completa nas políticas de pós-graduação constantes no PDI, acimatranscritase
tem ainda o acompanhamento e avaliação como tarefa estabelecida para a Comissão Própria de
Avaliação,aCPA. 

2.2.5.OR GANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA D A IN STITUIÇÃO 
A avaliação do trabalho docente desde o planejamento até a execução é acompanhada pelo
coordenador do curso, pelo NDE eavaliadopelaCPAemseusciclosavaliativos.Aosdocentesda
Faculdade Roberto Miranda são ofertados cursos de desenvolvimento continuado focando nas
tecnologiasespecíficasdecadacursoetreinamentoecursosemmetodologiasativascomo: 
● AprendizagemBaseadaemProblemas-PBL 
● AprendizagemBaseadaemProjetos-PBL 
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●
●
●
●
●

AprendizagemBaseadaemTimes-TBL 
DesignThinking 
MapaMental-EstratégiasdeEnsino 
MídiasVirtuaisnaEducação 
EnsinoHíbrido:concepçõesepráticas 

EstestreinamentosecursosforamincorporadosaoPDI2020daFRM. 
A inclusão de novas tecnologias nos cursos da Faculdade Roberto Miranda ocorre por meio da
solicitaçãodeprofessores,avaliaçãoevalidaçãoporpartedoNDEecasonecessárioautorizaçãodo
CONSEPE. Esta atualização e incorporação na FRM são frequentes motivadas pelas diversas
parceriasdaFRMcomosfornecedoresdeprodutoseserviçosutilizadosemseuscursos. 
2.2.5.1.P
 A RÂMETROS P ARA S E LEÇÃO D E C
 O NTEÚDOS E  E L ABORAÇÃO D E C
 U RRÍCULOS 
Noprocessodeparticularizaçãodecadacurso,aspráticasinterativaspersistemeoentrelaçamentoe
a conexão interdisciplinar assumem uma dimensão maior, na medida em que o processo de
especializaçãovásendoconsumado. 
A estratégia proposta, baseada nas diretrizes e nos princípios pedagógicos definidos neste
documento, é a de que, ao se estruturaremoscurrículosesedefiniremosconteúdosdasunidade
curriculares,ocorpodocente,oscolegiadosdecursoseasdemaisesferasenvolvidasestabeleçamos
liames e os nexos interdisciplinares, com o intuito de se constituir uma “contextualização” que
abarque os conteúdos de cada curso, consubstanciados na elaboração e no desenvolvimento de
projetoscomunicacionaisintegrados. 
Porsuavez,osconteúdoscurricularesdosdiversoscursosdevematenderàsdemandasdasociedade
em termos de formação profissional e os princípios estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais, bem como estar em consonância com os objetivos do curso para garantir, de forma
qualitativa,aformaçãodoprofissionalquesebuscadesenvolver. 
Os componentes curriculares tratam de possibilitar o desenvolvimento de um aluno autônomo,
capaz de buscar a direção de seu processo formativo, articular características pessoais e interesses
específicos, possibilidades intelectuais, determinações profissionais e sociais. Assim, a escolha dos
conteúdos será pautadapelosprincípiosdosdocumentosoficiais,norteadoresdoEnsinoSuperior
noBrasil,enoperfildodiscentequesedesejaformar. 
Alémdisso,comodiretrizbásica,aseleçãodeconteúdoseaconstruçãodoscurrículosatenderãoos
seguintescritérios: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Flexibilidadecurricular; 
Superaçãodavisãolinearehierarquizadadesaberes; 
Conhecimentosobreapluralidadedeaquisição,produçãoesocializaçãodos 
conhecimentos; 
Buscapelainterfaceentreensino,pesquisaeextensão; 
Entrelaçamentodashabilidadestécnicasehumanísticas; 
Equilíbrioentreospressupostosdaciênciaedatecnologiacomasnecessidades 
dohomemedasociedade; 
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●
●
●
●
●
●

Respeitoaosconhecimentosdosalunosadvindosdesuasexperiênciasdevida, 
articulando-osaosnovosconhecimentosconstruídosnoprocessodeformação; 
Valorizaçãodemetodologiasquepotencializemamultidisciplinaridadee 
interdisciplinaridadenoprocessodeensino-aprendizagem; 
Comprometimentocomosvaloreséticosehumanísticos; 
ValorizaçãodasPolíticasambientaisedeacessibilidade. 

2.2.5.2F L EXIBILIDADE D OS C
 O MPONENTES C
 U RRICULARES E  I N TEGRALIZAÇÃO D OS C
 U RSOS  
A flexibilidade curricular adotada na Faculdade Roberto Mirandatemcomofocoacompanharas
demandas do Mercado de Trabalho e da Sociedade o que permite tantoqueaIESestrutureseus
cursosvinculadosàrealidadedomercadoquantoqueoalunoalcanceummelhorperfilprofissional
deconclusão. 
ParaoalcancedestesobjetivosaIESadota,dentreoutras,asseguintesiniciativas: 
1. Oferta de disciplinas eletivas que, a critério da IES, poderá levar o aluno a obter uma
certificaçãoadicional; 
2. Inclusão nas matrizes de todos os cursos de Atividades complementares e de estágios
(quandoobrigatórios); 
3. Ofertadeunidadescurricularesnamodalidadesemipresencial; 
4. Incentivo a inserção de práticas de atividades de pesquisa relacionadas às unidades
curricularesaolongodocurso; 
5. Realizaçãodeatividadesdeextensão; 
6. OfertadeCertificaçãoprofissionalmodular. 
Como os cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Mirandasãomodulareseofertadosnaforma
bimestral, os alunos têm diferentes oportunidades de integralização do curso, sendo considerado
formadooalunoquecumprirtodaacargahoráriadocurso,independentedaformaedaordemem
queomesmofoirealizado. 
2.2.5.3.I N CORPORAÇÃO D E A
 VANÇOS T E CNOLÓGICOS E  I N OVAÇÃO ( UNIDADE N A C
 A LIFÓRNIA) 
A Faculdade Roberto Miranda possui um Centro de Pesquisa, Intercâmbio e Desenvolvimento
próprionoValedoSilícionaCalifórnia,regiãoconsideradaoberçomundialdatecnologia. 
Como única Faculdade brasileira com sede própria naregião,docentes,discentes,tutoresecorpo
técnico-administrativotêmacessoaosmaisinovadoresavançostecnológicosemtodasasáreas,oque
criainevitavelmenteapromoçãodeaçõesinovadoras. 
Deseulaboratóriodecriatividade(C-LAB),localizadonacidadedeSanJose,sãotransmitidas,com
frequência, LIVES trazendo a últimapalavraemrecursostecnológicosparaaeducaçãoetemasde
seuscursos. 
AproximidadedasededaFaculdadeaempresascomoApple(10min),Google,(16min),Facebook
(21min)eNASA(17min)aguçaoespíritodeinovaçãoemalunos,professoresetutoresnoBrasile
nosEstadosUnidos. 
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Desde2017aFaculdadeRobertoMirandaincorporouaoseucurrículotransversalmenteatodosos
cursos o E-Factor®, teste interativo no celular que desvenda o perfil empreendedor do jogador
destacandoograudedesenvolvimentodostalentosenvolvidosnoprocessoempreendedor. 
AferramentadigitalinovadoranocampodaeducaçãochamouatençãodecolégiosdepontaemSão
Paulo, como Dante Alighieri e Colégio São Luiz, onde o E-factor® foi ministrado para todas as
turmasdoensinomédio. 


ExtraídodoBestSeller-AlémdaInteligênciaEmocional-RobertoLiraMiranda-El.Sevier 

2.2.5.4.P
 R OGRAMA D E A
 TUALIZAÇÃO P
 E RMANENTE 
O Programa de Atualização Permanente da Faculdade Roberto Miranda atua em quatro frentes
para garantir a ampliação do perfil profissional do egresso em função das novas demandas
apresentadaspelomercado. 
1. Pesquisa desenvolvida com a cooperação de professores atuantes no mercado permitirá
monitorar de forma permanente a aderência do programa à realidade do mundo do
trabalho. As pesquisas serão acompanhadas de discussões em grupo com representantes
discentesedocentesparamelhoralinhamentodoconteúdo. 
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2. Encontros periódicos com empresas e profissionais de destaque para apresentação de
processos e tecnologias inovadoras aplicadas à área do curso, permitindo também um
intercâmbioentremercadoeacademia. 
3. Programa de capacitação do docente,incluindooacessoafeirasinternacionaisebolsasde
estudoparacursosstrictosensu. 
4. Participaçõesdemembrosdasociedadenosórgãoscolegiados,garantindoquedemandasde
natureza social e relacionadas ao entorno e ambiente onde está inserida a Faculdade
Roberto Miranda sejam consideradas no planejamento e adequação do conteúdo
pedagógico. 
Quaisquer outras demandas detectadas pelos corpos docente, discente ou técnico-administrativo
poderãoserenviadasdiretamenteaoNúcleoDocenteEstruturanteatravésdee-mailprópriocriado
paraestefim,pedepropap@urm.com.br.OProgramadeAtualizaçãoPermanenteéumitemfixode
pautanasreuniõesdetodososórgãoscolegiados,garantindoqueotemadainovaçãosejadiscutido
emtodasasdecisõesinstitucionaisedecurso. 
O Programa de Atualização Permanente também prevê atividades para a integração entre os
membros da comunidade acadêmica, favorecendo o cumprimento do percurso de formação
definido para o perfil do egresso. Para este fim, a Instituição promove uma série de eventos de
integração: 
● Reuniãodedocentesetutores(presencialeadistância) 
● Sessõesdetreinamentoparadesenvolvercompetênciasespecíficasnecessáriasaoexercícioda
docênciaetutoria 
● Atividadesparaintegraçãodasturmas 
● Açõesdealinhamentodeconteúdoentreprofessoresetutoresdecadamódulo. 
A Faculdade Roberto Mirandapromovetambém,todososanos,umEncontrodosProfessores,
tutoresecorpotécnico-administrativoondeocorreapremiaçãodosprofissionaisqueobtiveramos
melhoresresultadosnasavaliaçõesconduzidasaolongodoano. 
A interação entre docentes, discentes e órgãos colegiados prevista neste programa constitui
importante fonte de informação para a revisão das políticas institucionais de ensino, extensão e
pesquisa constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Roberto
Miranda. 

2.2.5.4.1.C
 OMPROMETIMENTO D
 O CENTE,D
 ISCENTE E  IN STITUCIONAL  
Com o objetivo de garantir o comprometimento do corpo docente e discente com a formação
pretendida, o perfil do egresso fica disponível no ambiente do aluno (Moodle) para acesso e
comprometimentodosdiscentes. 
Do ponto de vista do aspecto institucional a IES exige do alunoaelaboração,apresentaçãoeseu
comprometimentopessoalcomumProjetodeDesenvolvimentoPessoalaolongodocurso. 
A instituição promove a leitura e debate do perfil profissional do egresso entre osprofessoresdo
curso, os membros do núcleo docente estruturante (NDE), na CPA e nos demais colegiados da
instituição. 
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2.2.5.4.2.P
 R OGRAMA D E A
 COMPANHAMENTO D E E G RESSOS 
O acompanhamento de egressos será feito por meio de comunidade virtual, base de dados da
instituiçãoqueacompanharáodesenvolvimentodoegresso,desdequeomesmopermitaeeventos
emqueosegressosserãoconvidados.Oobjetivodoacompanhamentodeegressoéretroalimentaros
CoordenadoreseNDEssobreosucessodosalunos. 
Cabeaocoordenadordecadacurso,comapoiodoNape,manterosistemaatualizadoeorganizaros
eventosdosegressos.OProgramadeAcompanhamentodeEgressoséapresentadoemdetalhesno
item3.5.
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2.3.AT IVIDADES D E PE SQUISA CIENTÍFICA,TE CNOLÓGICA,AR TÍSTICA E  CU LTURAL 
Estão previstos neste PDI políticas, processos e procedimentos para comprometimento pleno da
IES,seucorpodocente,discente,técnico-administrativoeórgãoscolegiadoscomodesenvolvimento
de atividades de pesquisa e iniciação científica, tecnológica, artística e cultural que excedem as
orientações dos mais exigentes órgãos do segmento em termos de amplitude e profundidade de
atuação. 
OPDIcolocacomoumdosseusobjetivos,naáreadepesquisaeiniciaçãocientífica,oaumentoda
produção científica e prevê como procedimento para atingimento desta meta a participação de
docentes e discentes em congressos e seminários científicos, conforme pode serdestacadodesuas
políticasparapesquisa. 
Aexigênciadeumnúmeromínimodepublicaçõescientíficas,tecnológicas,artísticase/ouculturais
recentes como critérioparacontrataçãodedocentes,quedefatocomprometidoscomaIESestão,
demonstra o grau de comprometimento entre o que está disposto no PDI e as atividades já
implantadasnaInstituição. 
Entre as atividadesdepesquisacientíficaprevistasnoPDIestáodesenvolvimentodeumaRevista
Científica própria, que mesmo antes do processo de credenciamento estar concluído, já tinha
domíniointernacionaladquiridoparapublicaçãodoperiódicodaFaculdadeRobertoMiranda. 
ParageraroconteúdodarevistacientíficadaIESosgruposdepesquisaformadospordocentestêm
carga horária dedicada paraestafinalidadeeistoestáprevistonoPDInoitemregimedetrabalho,
outro indicador de como as atividades de pesquisa e difusão do conhecimento que estão
profundamente contempladas no PDI tem suas atividades previstas e estruturadas, gerando um
comprometimentoextremamentecoesoentreoPDIeasatividadesprevistas. 
Além dessas atividades, a instituição adota os seguintes procedimentos visando o estímulo da
produçãocientíficaedifusãodoconhecimentogerado: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Capacitaçãoeaperfeiçoamentodocente; 
Incentivoàiniciaçãocientífica; 
Implementaçãodegruposdepesquisa; 
Criaçãodeprojetosdepesquisa; 
Disponibilizaçãodebolsasdeapoioàpesquisaparadiscentesedocentes; 
Realizaçãodeconvênioscomórgãosdefomentoàpesquisa(CNPQ,FAPESP,etc.); 
Realizaçãodecongressosesemináriosdepesquisacientífica; 
Constituiçãodeumapolíticadepublicaçõescientíficas; 
Promoçãodamelhoriaconstantedapesquisapormeiodeprocessosdeauto-avaliação; 
Realizaçãodeeventosdecoletaedebatededadosdemercado; 
EventosinternacionaisnasedenoValedoSilíciocomtransmissãoaovivo. 

Aassinaturademaisde35(trintaecinco)periódicosespecializadosnacionaiseinternacionaiscomo
fontededadosparapesquisadoresdaFaculdadeRobertoMirandaéindicadordacoerênciaentreo
queestáprevistonoPDIemtermosdegeraçãoedifusãodoconhecimentoeasatividadespráticas,
nãosóprevistas,masjáimplantadasnaInstituição. 
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NoprojetopedagógicodainstituiçãoPPI,parteintegrantedeseuPDI,asatividadesdepesquisae
iniciação científica, tecnológica, artística e cultural estão previstas no item exercícios de
sedimentaçãodoaprendizado,ondeháformaçãodegruposdiscentesparaapráticadepesquisanos
maisdiversoscamposdoconhecimento. 
As atividades de extensão, que promovem uma ampliação do escopo de atuação do profissional
egressoeumaprofundamentotécnico-científicodosmembrosdocorpodocenteedocorpotutor.
SãoDiretrizesdaPolíticadeExtensãodaFaculdadeRobertoMiranda: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Desenvolverparceriasinstitucionaisinternaseexternas; 
Incentivarainterdisciplinaridade,multidisciplinaridadeetransdisciplinaridade; 
Integraraformaçãocomplementaràformaçãotécnicaecidadãdodiscente; 
Contribuircomaformaçãodiscente; 
Contribuircomoimpactoetransformaçãosocial; 
Proporcionar a correta gestão dos espaços e aparelhos culturais da IES para atender as
demandassociaisexternasàIES; 
Proporcionaraosalunosexperiênciasenriquecedoras; 
Criarmeiosparaquepossibilitemnovosmeiosdeprodução,inovaçãoedisponibilizaçãode
conhecimento; 
Proporcionar a melhoria constante dos cursos de extensão por meio de processos de
autoavaliação; 
AssegurararelaçãoentreaIESeasociedade; 
Estimularaculturadaobservaçãoeaproduçãoacadêmica. 

2.3.1.CE NTRO D E PE SQUISA D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
A Faculdade Roberto Miranda possui um Centro de Pesquisa voltado à criação de conteúdos,
pesquisademercado,desenvolvimentodenovastecnologiaseprocessos.Ostrabalhos,artigose
pesquisas podem ser utilizados pelos próprios alunos em suas atividades acadêmicas e/ou
profissionais, e estão também disponíveis para consulta pela internet. Caso o corpo docente
detecteumatendênciaouomercadotenhaalgumademanda,estudospodemseraprofundadosou
realizadossobdemanda. 
Todos os conteúdos são publicados em www.luxurymarketreview.com, revista científica do
CentrodePesquisas,IntercâmbioeDesenvolvimentodaFaculdadeRobertoMiranda. 
Convênios com outros centros de pesquisa e periódicos do setoraoredordomundopermitem
aosdocentesediscenteoacessoaconteúdosdepesquisadeponta,entreeles: 
● Euromonitor; 
● LuxuryDaily; 
● JingDaily. 
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2.3.2.RE VISTA CIENTÍFICA D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
Pesquisadores internos e externos à Instituição têm na revista eletrônica Luxury Market Review,
espaço para difundir os resultados de suas pesquisas, publicar artigos e participar de fóruns com
pesquisadoresdomundotodo. 
www.luxurymarketreview.com 
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PERIÓDICOSESPECIALIZADOS 
A Faculdade Roberto Miranda oferece acesso à periódicos especializados atuais, devidamente
indexadosecorrentesemquantidademaiordoque20títulos: 
1. RevistaHotéis 
Impressa(Biblioteca) 
2. TourismandHospitalityInternationalJournal 
On-line 
http://www.isce-turismo.com/revista-cientifica/volume-7--nmero-2-edio-especial 
3. InvestigacionesTurísticas 
On-line 
http://www.investigacionesturisticas.es/issue/view/665 
4. RevistaIberoamericanadeTurismo 
On-line 
http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur 
5. RevistaTurismo&Desenvolvimento 
On-line 
http://www.librilaboris.com.br/checkout/onepage/success/ 
6. RevistaTurismoemAnálise 
On-line 
http://www.revistas.usp.br/rta 
7. RevistaTurismoEstudosePráticas 
On-line 
http://periodicos.uern.br/index.php/turismo/user 
8. RevistaEletrônicadeAdministraçãoeTurismo 
On-line 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT 
9. RevistaTurismoemAnálise 
On-line 
http://www.revistas.usp.br/rta/issue/view/7788 
10. RevistaTurismo-VisãoeAção 
On-line 
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva 
11. Tourism&ManagementStudies 
On-line 
http://tmstudies.net/index.php/ectms/issue/view/31 
12. RevistaBrasileiradePesquisaemTurismo 
On-line 
https://rbtur.org.br/rbtur/issue/view/64 
13. Hoteliernews 
On-line 
http://www.hoteliernews.com.br/noticias/editorial/luxo-236 
14. TourismGeographies 
On-line 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616688.2016.1259350 
15. RevistaEventos 
Impressa(Biblioteca) 
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16. HotelNews-HotelariaGastronomiaTendências 
Impressa(Biblioteca) 
17. RevistaHotelariaProfissional 
Impressa(Biblioteca) 
18. Hopitalitynet.org 
On-line 
http://www.hospitalitynet.org/list/1-10/154000320.html 
19. TurismoeSociedade 
On-line 
http://revistas.ufpr.br/turismo/issue/view/2283 
20. CuadernosdeTurismo 
On-line 
http://revistas.um.es/turismo/issue/view/15031/showToc 
21. Cultur:RevistadeC ulturaeTurismo 
On-line 
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/issue/view/83/showToc 
22. CadernodeEstudosePesquisasdoTurismo 
On-line 
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/turismo 
23. JournalofB usinessandHospitalityManagement 
On-line 
http://www.scitechnol.com/business-hotel-management.php 
24. RevistaHospitalidade 
On-line 
https://www.revhosp.org/hospitalidade/issue/view/67/showToc 
25. RevistaTurismoeDesenvolvimento 
On-line 
http://www.ua.pt/degeit/rtd/indice23 
26. JournalofTourismandDevelopment 
On-line 
http://www.tandfonline.com/toc/rthp21/current 
27. Lequotidiend utourisme 
On-line 
http://www.quotidiendutourisme.com/ 
28. EstudiosyPerspectivasenTurismo 
On-line 
http://www.estudiosenturismo.com.ar/ 
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V26/N01/v26n1a01.pdf 
29. JournalofTourismResearch&Hospitality 
On-line 
http://www.scitechnol.com/tourism-research-hospitality.php 
30. JournalofHospitalityManagementandTourism 
On-line 
http://www.academicjournals.org/journal/JHMT/edition/January_2017 
31. TourismandHospitalityManagement
On-line 
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32.
33.
34.
35.

http://katalog.nsk.hr/F/?func=find-e&request=1847-3377&find_scan_code=FIND_STI
DN&local_base=NSK01_WEB 
Tourismos:AnInternationalM ultidisciplinaryRefereedJournalofTourism 
On-line 
http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm 
JournalofBiodiversityManagement&Forestry 
On-line 
http://www.scitechnol.com/biodiversity-management-forestry.php 
JournaldesPalaces,Actualitéetemploidansl 'hôtelleriedel uxe 
On-line 
http://www.journaldespalaces.com/ 
LodgingMagazine-AmericanHotel&LodgingAssociation|AHLA 
On-line 
http://lodgingmagazine.com/industry-news/ 
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2.4.DIVERSIDADE,ME IO AM
 BIENTE,CU LTURA,AR TE E  PA TRIMÔNIO CU LTURAL  
O PDI da Faculdade Roberto Miranda prevê ampla atuação no que serefereàdiversidade,meio
ambiente,àmemóriacultural,àproduçãoartísticaeaopatrimôniocultural. 
Em seu regimento, na regulação dos órgãos colegiados, nas normas e critérios para escolha de
currículos dos cursos, nos conteúdospresentesnoPPCenaspolíticasdeensinodaIESépossível
depreender uma série de ações institucionais que norteiam de maneira perfeita e possibilitam a
materialização do que está previsto no seu PDI, com relação à diversidade, ao meio ambiente, à
memóriacultural,àproduçãoartísticaeaopatrimôniocultural,emsuatotalidade. 
No regimento da faculdade Roberto Miranda, em seu artigo 4o ,itensI,III,IV,V,VIeVIIestão
previstas ações de estímulo à criação, difusão, divulgação da memória e a manutenção do
patrimôniocultural. 

2.4.1.DIVERSIDADE 
A IES prevê como política para a elaboração de currículos a inclusão direta etransversaldeitens
referentesàdiversidade. 
Esta ação institucional prevista no PDI gerou um PPC que contempla de maneira excelente os
elementosdeinclusãosocialedasrelaçõesétnicoraciaisemseucurrículo.AspolíticasdoPDIparaa
formação de um corpo técnico administrativo preparado para lidar com a diversidade de raça,
gênero, cultura ereligiãoprevêaçõesinstitucionaispráticascomootreinamentoedebatessobreo
tema. 
2.4.1.1. E D UCAÇÃO DAS RE LAÇÕES ÉT NICO-RACIAIS: O EN SINO DE HISTÓRIA E CU LTURA AF RO-BRASILEIRA E 
INDÍGENA
A Faculdade Roberto Miranda atende aos os itens previstos nas diretrizes curriculares nacionais
para educação dasrelaçõesÉtnico-raciaiseparaoEnsinodaHistóriaeCulturaAfro-Brasileiraem
Indígena nos termos da Lei No 9.394/96, com a redação dada pelas Leis No 10.639/2003 eNo
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP No 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP No
3/2004. 
Oatendimentoàsdiretrizespodeserobservadodiretamentenaspolíticasdeensinodainstituiçãoe
nos PPCs dos cursos da Faculdade Roberto Miranda, que contém componentes curriculares
dedicados ao estudo e debate das relações étnico-raciais e ao ensino da história e cultura
afro-brasileiras, visando a valorização a permanência e o sucesso na educação da comunidade
afro-brasileira,indígenaedeoutrasculturas,àsaber: 
● EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeEmigração 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
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As políticas previstas pela instituição, neste sentido ainda englobam e valorizam a inegável
contribuição dos povos indígenas e de outras etnias presentes entre a população brasileira, ainda
alvodedesrespeitoediscriminação. 
Além de seus conteúdos e ementas, a IES disseminou entre seus docentes e corpo
técnico-administrativo as práticas previstasnestasdiretrizes,visandopotencializaraconsecuçãode
seusobjetivos. 
A IES atende portanto ao requisito legal nos termos da nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a
redação dada pelasLeisNº10.639/2003eN°11.645/2008,edaResoluçãoCNE/CPN°1/2004,
fundamentadanoParecerCNE/CPNº3/2004. 

2.4.2.ME IO AM
 BIENTE 
O posicionamento da IES diante da necessidade da preservação do meioambienteedaeducação
ambiental prevista em seu PDI,gerouocomprometimentocomrealizaçãodeaçõesinstitucionais
como a inclusãodisciplinareinterdisciplinardotemanocurrículodoscursos,comocomponente
curricularecomoconteúdoabordadoemdemaiscomponentes. 
Além do que pode ser observado no PPC, a postura da IES em prol da preservação do meio
ambiente,tãopresentenoPDI,éobservadademaneiradiretanasaçõesdainstituiçãocomo: 
2.4.2.1.P
 O LÍTICAS D E E D UCAÇÃO A
 MBIENTAL  
A IES atende ao requisito legal instituído pela lei No 9.795 de 27 deabrilde1999edecretoNo
4.281de25dejunhode2002atravésdaimplantaçãodiretadedisciplinasparaeducaçãoambiental
noscursosoferecidospelainstituição,entreelas: 
Educação Ambiental: Ciência, tecnologia e sustentabilidade, que analisa casos de sucesso de
empresassustentáveisesuaimportância; 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,ambienteequalidadedevida,quetrazaeducaçãoambientalpara
oníveldeconsciênciadoindivíduocomocidadãoeagentedetransformaçãoe, 
EducaçãoAmbiental:Legislação,acordoseprotocolosglobais,quepreparamoalunoparadesafios
pertencentesàinter-relaçãoglobaleseusprotocolosnasrelaçõescomerciaisinternacionais. 
A Educação Ambiental também está disposta de maneira transversal, nas matérias dos Cursos
Superiores de Tecnologia e Bacharelados oferecidos pala Faculdade Roberto miranda, onde a
educaçãoambientalsefazpresentedeformaimportantenoconsumoconsciente,napreservaçãode
energia,substituiçãoporfontesderenováveisepelapráticadareciclagemetratamentoderesíduos. 
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2.4.2.2.P
 O LÍTICAS D E S U STENTABILIDADE  
A Faculdade Roberto Miranda atende às diretrizes de desenvolvimento nacional sustentável,
conforme disposto no Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa N° 10, de
12/11/2012,atravésdasseguintesaçõespráticas: 
ProteçãodosRecursosNaturais 
Uma série de iniciativas são praticadas no âmbito da Faculdade Roberto Miranda visando a
proteçãodosrecursosnaturais. 
ConsumodePapel 
Sãoadotadasiniciativasparaareduçãodeconsumodepapel,como: 
1.
2.
3.
4.

 arpreferênciaaousodemensagenseletrônicas,viae-mailewhatsapp 
D
Utilizarrascunhossemprequepossível 
Imprimirdocumentosfrenteeverso 
Procurarreduziroconsumodepapel 

Apolíticadereduçãodoconsumodepapelextinguiuasapostilasimpressasegerouadigitalização
detodasasleituras,preworksemateriaisdeapoiooferecidosaosalunos.Hojetodososmateriaisde
apoiodidáticoinstrucionalsãoeletrônicos. 
Descartáveis 
Instituída em 2016, apolíticadereduçãodedescartáveisoriginouaaquisiçãodebensreutilizáveis
como xícaras, copos e toalhas de papel para a redução da produção de resíduossólidos.Alémdo
impacto direto originado pela redução, houve impacto indireto no que diz respeitoalogísticade
transporteparaaaquisiçãodetaisinsumos. 
Cartuchosdeimpressora 
Houve a substituição dos cartuchos de tinta por impressorascomreservatóriosdetinta.Alémde
maiseconômicas,aproduçãoderesíduosfoireduzidadrasticamente. 
EnergiaElétrica 
Medidas paraeconomiadeeletricidadeincluemaaquisiçãodeequipamentosmaiseconômicosea
institucionalizaçãodeprocedimentosecologicamentesustentáveis: 
1.
2.
3.
4.

LâmpadasLED 
Darpreferênciaparailuminaçãoeventilaçãonaturais 
Fecharasportasquandooar-condicionadoestiverligado 
Desligartodososequipamentosaodeixaroambiente 

A adoção de lâmpadas LED foi fruto da política de redução de consumo de energia elétrica e
representougrandeeconomiaderecursos. 
A aquisição de um aparelho de ar condicionado modelo Inverter, que oferece menor impacto
ambiental, para a sala dos professores demonstraapreocupaçãopermanentedaInstituiçãocoma
sustentabilidade. 
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Águaeesgoto 
1. Monitoramentodevazamentos 
2. Melhoriacontínuad
 aeficiênciadosequipamentos 
O monitoramento de vazamentos é efetuado através da constatação visual disseminada entre os
colaboradoresedocentes. 
A política de melhoria contínua de eficiência dos equipamentos hidráulicos gerou aaquisiçãode
caixasdedescargacomduplocomandoetorneirascomtemporizadorparaosbanheiros. 
Coletaseletiva 
AIESincluiuemtodasassalaslixeirasparadescartedemateriaisrecicláveis,quesãoposteriormente
levadasaoscontêineresdoedifíciodestinadosàcoletaedestinaçãoapropriadadestesresíduos. 
FormuláriodeS ugestões 
Visando a melhoria contínua da eficiência energética e a redução progressiva de seu impacto
ambiental,aIESincluiunasfichasdesatisfaçãodosalunosumcampodesugestãoparamelhoriasda
sustentabilidade. 
PolíticadeContrataçãodeFornecedores 
A Faculdade Roberto Miranda tem como norma, a contratação de fornecedores homologados e
comprometidoscomasustentabilidade. 

2.4.3.PR ODUÇÃO AR TÍSTICA E  CU LTURAL 
AmetodologiadeensinodosQuatroI'sdoAprendizado® presentenoPDIincentivaaprodução
artísticaeconstituiaçãoinstitucionalparaestefim. 
A participação de alunos dos cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda em eventos,
projetos e empresas reais em suas variadas áreas de conhecimento, sempre com a tutoria e
acompanhamentodeprofissionaisderenomeegrandeprojeçãonomercado,terácomoresultadoa
produçãodenovasinstalaçõesartísticasparaacidade. 
Entre outras iniciativas para a promoção da produção artística e cultural, das quais todos os
membrosdacomunidadeacadêmicaesociedadeparticiparãoativamente,podemosdestacar: 
● Participaçãoemmostrasnacondiçãodeexpositor,utilizandoespaçoprópriodaFaculdade
RobertoMirandaoudeseusprofessores; 
● CriaçãodemateriaisparaexibiçãoemmostrasdeartepromovidaspelaFaculdadeRoberto
Mirandaoumostrasexternas; 
● Participação, como parte de projetos práticos ou trabalhos de conclusão de curso, em
projetosdeprofessorese/ouempresasparceiras; 
● Organização de eventos daFaculdadeRobertoMiranda(MostradeArte,Perspectivasdos
Eventos de Luxo,PerspectivasdaArquiteturadeLuxo,PerspectivasdaHotelariadeLuxo,
BillionDollarBreakfast); 
● Organização de evento (show de talentos) para divulgação cultural entre os membros da
comunidadeacadêmica. 
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2.4.3.1.P
 A TRIMÔNIO C
 U LTURAL  
Visitasguiadasprevistasparatodososcursos,constantesdasatividadescomplementaresterãocomo
um de seusobjetivosaconscientizaçãosobreanecessidadedepreservaçãodopatrimôniocultural,
seuconhecimentoecompreensão. 

2.4.4.DE FESA E  PR OMOÇÃO D OS DIREITOS HU MANOS E  IG UALDADE ÉT NICO-RACIAL  
EstãoprevistasnoPDIdaIESumasériedeaçõesafirmativasparaadefesaeapromoçãodosdireitos
humanoseigualdadeétnico-racial. 
Entre elas está a adoção de política de educação em direitos humanos, onde ações afirmativas de
defesadestesdireitosestãoprevistas. 
2.4.4.1.E D UCAÇÃO E M D
 IREITOS H
 U MANOS 
As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanosestãopresentesdeformadiretae
transversalnosprojetospedagógicosdetodososcursosdaFaculdadeRobertoMiranda,assimcomo
em seu PDI e nas políticas e ações afirmativas da Instituição visando promover os direitos civis,
políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos,
transindividuaisoudifusos,buscandoaigualdadeadefesadadignidadehumana. 
A ação direta da Faculdade Roberto Miranda para a Educação em Direitos Humanos está na
inclusãodeconteúdoespecíficoemdisciplinasdocurrículodoscursos. 
Estainclusãodiretadeconteúdoespecíficospodeobservadasemtemascomocidadaniaeestudoda
cultura brasileira, presentes nas ementas dos componentes curriculares sobre Etnia e Cultura
Brasileira onde constam conteúdos específicos como: o estudo da diversidadeculturalnomundo
atual,orespeitoaosdireitoshumanoseoestudodaDeclaraçãoUniversaldosDireitosHumanos. 
A transversalidade do tema é possível depreender da nítida orientação para o atendimento das
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos das políticas de ensino e extensão
previstasnoPDIePPCem,conformeprevistonasPolíticasdeEnsinoUtilizadasparaFormaçãoda
EstruturaCurricular,etranscritoabaixo: 
OsProjetosPedagógicosdosCursosoferecidospelaFaculdadeRobertoMirandasãoconcebidosdeformaa
articular a formação humanística e ético-moral com a tecnológica e científica, por meio da
interdisciplinaridade,datransdisciplinaridadeedaflexibilidadedoscomponentescurriculares,comvistasà
inserçãodoeducandoemumcenárioprofissionallocaleglobalemconstanteevolução. 

eem 
AsunidadescurricularesdoCurrículoInicialpossibilitamaoeducandoperceberasuaáreadeconhecimento
como campo de interseção de vários saberes, todos necessários para a compreensão das relações dos
indivíduos de um determinado gruposocialentresiedelescomoosdemaisgrupossociais.Alémdetero
objetivo claro de colaborar na formação cidadã, o Currículo Inicial abre espaço para um trabalho de
reciclagem intelectual visando suprir dificuldades na formação acadêmica pré-universitáriaecolaborarno
desenvolvimentodacriatividadeedainovação,apartirdeconstantesexercíciosdeleituraeescrita,detroca
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de conhecimentos, percepções e experiências; da valorização do trabalho em grupo e de vínculos de
solidariedadeeaprendizadoconstante. 

além do incentivo à produção e disseminação de experiências bem sucedidas na área dos direitos
humanos. 
Entreasaçõesafirmativasestãoprevistaspalestrasespecíficasparadocentes,discenteseparaocorpo
técnico-administrativo sobre os princípios da dignidade humana, da igualdade de direitos, do
reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, da liberdade de religião e da
democracianoacessoàeducação. 
A IES atende na íntegra ao disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a
ResoluçãoCNE/CPN°1,de30/05/2012. 

2.4.5.TR ANSMISSÃO D OS RE SULTADOS À  CO MUNIDADE 
A comunidade é beneficiada de maneira direta e indireta pela política institucional adotada pela
Faculdade Roberto Miranda, na participação em eventos e exposições listadosnoitem2.4.3.que
valorizam a diversidade, o meio ambiente, a memóriacultural,aproduçãoartística,opatrimônio
culturaleapromoçãodosdireitoshumanos. 
Os laboratórios da Faculdade Roberto Miranda também entregam insumos excedentes à
comunidadeeabremasportasparaparticipaçãodasociedadeemworkshopsabertos. 
-
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2.5.AÇ ÕES IN STITUCIONAIS P ARA O  DE SENVOLVIMENTO EC ONÔMICO E  SO CIAL 
A Faculdade Roberto Miranda representa em sua essência o atendimento de uma demanda
econômico social, quando se propõe a formar geradores de empregos, empresários capazes de
desenvolver o país, gerar emprego e renda e mais doqueisso,geraringressodedivisasparaopaís
atravésdofomentoàinternacionalizaçãodosnegóciosefuturosnegóciosdosegressos. 
No PDI, PPI e PPC estão previstas uma série de ações institucionais voltadas para o
desenvolvimentoeconômicoesocial,comoaformaçãomodularquepermiteoingressoantecipado
no mercado de trabalho, ampliando a faixa da idade produtiva no cenário macro econômico, a
inserção de projetos práticos em todas as disciplinas dos cursos que atende a uma demanda do
mercado, a formação empreendedora eintraempreendedoraquerespondeaumrequisitoatualde
mercadoeaatividadescomplementaresqueenvolvemosalunosnoatendimentodiretoàsociedade. 
Porém, a mais poderosa ação institucional voltada ao desenvolvimento econômico e social da
FaculdadeRobertoMirandaédefatoasuapropostafocadanaformaçãodeindivíduoscapazesnão
somentedesustentarasieassuasfamílias,massustentardezenasoucentenasdefamíliasatravésda
geraçãodeempregoerenda,umaescolavoltadaàformaçãodeempresários. 
A IES de maneira direta, também tem ações institucionais previstas para desenvolvimento
econômico regional e melhoria da infraestrutura local comprojetosprevistosemtodososcursos.
Açõesinstitucionaisestas,comoasprevistasnoPPCdoscursosoferecidospelaFaculdadeRoberto
Miranda, onde os laboratórios especializados são abertos à comunidade para cursos rápidos
gratuitosdequalificação,eháadistribuiçãodeinsumosexcedentesparaapopulaçãocarente. 

2.5.1.PR OGRAMAS P ARA A  CO MUNIDADE 
A Faculdade Roberto Miranda atua continuamente em proldodesenvolvimentodacomunidade
acadêmica e de seu entorno, partindo do princípio de que a criação de um ambiente pujante de
desenvolvimento econômico e social passa não só pela formação do empreendedor que gera
empregos, mas também da qualificação da mão de obra para a criação de um ciclo virtuoso de
desenvolvimento.Assim, a IES abrirá vagas em aulas e realizará workshops específicos em seus
laboratórios para participação de indivíduos da sociedade. Os insumos excedentes serão doadosa
instituiçõesbeneficentes,taiscomoamenitieseinsumosdefoodservice. 
Além disso, a Instituição mantém o programapermanenteWelcometoSãoPaulo(WTS),emque
proporcionacursosdeinglêstotalmentegratuitosparamotoristasdeaplicativosquetrabalhamcom
turistasestrangeirosnoshotéisdaregião.OE-Factor(jornadadepalestrasgratuitasdenominadas“O
Despertar do Talento Empreendedor”), outra iniciativa da Faculdade Roberto Miranda, visa
diagnosticar o potencial empreendedor de alunos do ensino médio em colégios da cidadedeSão
Paulo. 
A instituição mantém ainda um programa de bolsas de estudo integrais, mantidopelaFundação
Roberto Miranda e voltado à população de baixa renda que busca colocação profissional. A
Faculdade Roberto Miranda destina, anualmente, uma bolsa integral para um aluno egresso do
ensinopúblicoemcadacurso,utilizandocomocritérioanotamáximadoEnem. 
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2.5.2.PR ÁTICAS AC ADÊMICAS DIFERENCIADAS 
2.5.2.1.F O RMAÇÃO M
 O DULAR  
O PPC foi concebido de maneira modular, ou seja, o aluno obtém a cada módulo a formação
completa necessária para atuar em um determinado setor/departamento do hotel, acelerando a
colocaçãoprofissionaldodiscente. 
O curso superior de eventos forma gestores deeventoscomhabilitaçãoemdiferentestipologiasa
cada módulo, o que aceleraodesenvolvimentoeconômicoquandoantecipaoingressodosalunos
aomundodotrabalho. 
2.5.2.2.P
 R OJETO P
 R ÁTICO 
Cada módulo tem incluído como componente curricular um projeto prático, onde o aluno é
confrontadocomarealidadedemercadoetomacontatocomasdemandasespecíficasdoshotéisda
região. 
2.5.2.3.F O RMAÇÃO E MPREENDEDORA E  I N TRAEMPREENDEDORA 
Sabendo que a criação de emprego passa necessariamente pela criação de mais empresas e por
consequência de mais empresários, o PPC trata dentro de cada módulo do desenvolvimento do
perfil empreendedor e intraempreendedor dos alunos, atravésdetemascomodesenvolvimentoda
resiliência, do pensar estratégico, da criatividade, do raciocínio lógico ecríticoedacapacidadede
elaborar,implementareconsolidarprojetosemorganizações,própriasoudeterceiros. 
2.5.2.4.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA S O CIAL 
O projeto pedagógico do curso prevê uma série de políticas e atividades para atendimento das
demandasdenaturezasocial,sejadiretamenteatravésdainclusãodecomponentescurricularesque
desenvolverãoasensibilidadenecessáriaparatransformarosalunosemcidadãosconscientesdeseu
papelnasociedade(direitoshumanos,inserçãosocialerelaçõesetnico-raciais),sejatransversalmente
nosprojetosintegradores(projetospráticos)ondeaaprendizagembaseadaemproblemasconectao
alunoàrealidadedasociedadequeocerca.AlémdositensdoPPC,aInstituiçãoprevêemseuPDI
umasériedepolíticasquecomplementamasdemandasdasociedade. 
2.5.2.5.A
 TIVIDADES C
 O MPLEMENTARES 
TodososcursosdaInstituiçãopossuematividadescomplementares,políticaqueampliaoimpacto
social e econômico de sua atuação. Em todos os Cursos SuperioresdeTecnologiaeBacharelados
oferecidospelaFaculdadeRobertoMiranda,osalunosrealizamatividadescomplementaresvisando
desenvolvercompetênciasnecessáriasàatuaçãoprofissionalnosegmentoalvodocurso. 
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EntreasatividadescomplementaresdosCursosSuperioresdeTecnologiaeBachareladosoferecidos
pelaFaculdadeRobertoMirandaestão: 
●
●
●
●
●
●

Visitasguiadasafeirasemostras 
Visitasaobraseconstruções 
Empresaselocaisdeeventos 
Visitasaempresas 
Visitasahotéis 
Atividadeslaboratoriaiscomplementares 

Asvisitasguiadasdãoaosalunosadimensãopráticadosseusestudosquandotemapossibilidadede
conhecer os ambientes profissionais em suas várias configurações, sempre acompanhados por
profissionais de destaque e pelos gestores de cada setor que lhe fornecem informações preciosas
sobremétodos,processos,eapráticadodia-a-dia. 
Aosalunosésolicitadaaelaboraçãoderelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidasnasvisitas,
os quaissãopreviamenteestruturadospelaIESparaqueoalunoextraiainformaçõesrelevantesde
cadavisitaparadebatesemsaladeaula,deformaacontribuircomseuaprendizado. 
Alémdasvisitasguiadasosalunostêmatividadesnolaboratóriodocursoenvolvendoapreparação
dedrinksecoquetéis,serviçosdevinhos,elaboraçãodefichastécnicasdepratoseinstruçõespráticas
sobreserviçodemesaem
 isenplaced
 esalãoeroomservice. 
Os alunos utilizam softwares e sistemas ERP de hotelaria para reservas, check-in, lançamento de
consumos,check-outeauditorianoturna. 
As Atividades Acadêmicas Complementares, no curso buscam levar o aluno à autonomia e
cooperação e também são fundamentais para torná-loumprofissionalabrangentenomercadode
trabalho,alémdeconscientizá-lodevaloreséticosehumanísticosetransformá-loemumagentede
transformaçãoemseumeiosocial. 
Da mesma maneira, nos demais cursos da Instituição, as atividades complementares causam
impactodiretonodesenvolvimentoeconômicolocal,dadasuaproximidadeaomundodotrabalho. 
A incubadora de Startups do curso de Administração de Empresas é um núcleo de inovação
permanentetendocomoumdeseuselementosfundamentaisaresponsabilidadesocial. 
2.5.2.6.C
 A RGA H
 O RÁRIA 
A carga horária regulamentada pela IES para as visitas técnicas guiadas, debates e palestras
extra-classeatendecomexcelênciaospropósitosprevistosnestePDI.
Asatividadesprevistastambémcolaboraramcomodesenvolvimentolocal. 
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2.5.3.RE SPONSABILIDADE SO CIAL E  IN CLUSÃO SO CIAL  
Estão previstas no PDI ações de responsabilidade social e inclusão social materializadas em
atividadespráticasnasseguintesvertentes: 
● Disseminação dos valores da instituição para sua comunidade internaeexternavisandoo
desenvolvimentodeaçõesderesponsabilidadesocialeinclusãosocial; 
● Difusão das práticas de responsabilidade social e multiplicação de ações através da
capacitaçãodosdiscentes; 
● Ofertadeprogramasdecapacitaçãogratuitosparaasociedadedebaixarenda; 
● Programadebolsasdeestudoparainclusãodosmenosfavorecidos. 
Valores 
Os valores processados pela Faculdade Roberto Miranda e presentes em todas as suas iniciativas
fundamentam-se na integridade, no respeito pelas pessoas, na responsabilidade sócio ambiental,
acessibilidadeeinclusão,enorelacionamentoétnicoracial,sustentadosporliderançaefetivacapaz
de manter o foco no cliente, ainovaçãoeotrabalhoemequipe,orientados,sempre,emdireçãoa
umdesempenhosuperior. 
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2.6. PO LÍTICAS D E EN SINO PR ESENCIAL E  A  DISTÂNCIA  
OsprojetospedagógicosdoscursosoferecidospelaFaculdadeRobertoMirandasãoconcebidosde
formaaarticularaformaçãohumanísticaeético-moralcomatecnológicaecientífica,pormeioda
interdisciplinaridade,datransdisciplinaridadeedaflexibilidadedoscomponentescurriculares,com
vistasàinserçãodoeducandoemumcenárioprofissionallocaleglobalemconstanteevolução. 
Aspropostascurricularesbuscamequilibrarapresençadeunidadescurricularesteóricasbásicasede
unidades curriculares laboratoriais profissionais, centrando toda a ênfasesobreatividadespráticas
(aprenderfazendo)suportadosporbaseconceitualeteóricaconsolidadano“EstadodaArte”vivido
nosambientesempresariaisnopaísenoscentrosdetecnologiasdeponta,noexterior. 
As unidades curriculares possibilitam ao educando perceber a sua área de conhecimento como
campo de interseção de vários saberes, todos necessários para a compreensão das relações dos
indivíduosdeumdeterminadogruposocialentresi,edelescomoosdemaisgrupossociais.Alémde
ter o objetivo claro de colaborar na formação cidadã,asbasestecnológicasabremespaçoparaum
trabalho de reciclagem intelectual visando suprir dificuldades na formação acadêmica
pré-universitária e colaborar no desenvolvimento da criatividade e da inovação, a partir de
constantes exercícios de leitura e escrita, detrocadeconhecimentos,percepçõeseexperiências;da
valorizaçãodotrabalhoemgrupoedevínculosdesolidariedadeeaprendizadoconstante. 
Os cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda serão capazes de formar alunos com
competênciasrelacionadasaplanejaredesenvolverserviçoseprodutosdeformaqueasconexõesda
interdisciplinaridade no universo do exercício da profissão acompanhem as transformações da
sociedade,nosentidodepromoverprincípiosdeCidadania,comorespeitoàdiversidade,prevenção
àsdrogas,educaçãoambientaledesenvolvimentosustentávelequilibrado,mantendoemperspectiva
acomunidadeemqueestáinserido. 
Há que considerar, também, a necessidade de conhecer História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena,edesuamesclacomosmovimentosmigratóriosdaEuropaedeoutrasregiõesdoplaneta,
essencial para a compreensão do “ser brasileiro” no século XXI e de dar respostas coerentes às
demandasdasociedaderegionaleglobal. 
Todos os currículos da IES e suas respectivas atividades acadêmicas devemobservarosprincípios
acima relacionados, com o fim exclusivo de primar pelo desenvolvimento da sociedade,deforma
amplaedapráticadoexercícioprofissionalresponsável,conscienteeparticipativo. 

2.6.1.MO MENTOS P RESENCIAIS O BRIGATÓRIOS N O C URSO EAD 
OscursosdaFaculdadeRobertoMirandaofertadosnamodalidadeadistânciasãoestruturadosde
modo a integrar, de maneira horizontal, todos os conhecimentos especificados nos componentes
curriculares de cada curso. Cada um possui momentos presenciais obrigatórios, deacordocoma
cargahoráriaespecificadanamatrizdeseuPPCcomatividadesqueincluemmasnãoserestringem
a: 
1. Atividadescomplementares 
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atividadesepráticaslaboratoriais 
Estágios 
Avaliaçõespresenciaisaotérminodecadamódulo 
Apresentaçõesdetrabalhos 
AulaspráticasoulaboratoriaisespecificadasnoPPC 
OrientaçõeseentregadeTCC 


Estas atividades, práticas e vivências sãoaconsolidaçãodeumconhecimentoadquiridoatravésde
materiais disponíveis noAmbienteVirtualdeAprendizagemcomovídeoaulas,textoseatividades
online, e serão realizadas na sede da IES, situada à Av. Paulista 1009 -21o andar,eemambientes
profissionais,taiscomohotéis,restaurantes,casasdeeventos,grandesescritóriosdearquiteturae/ou
construtoras parceiras da mesma forma que já ocorre hoje nos cursos de Pós-Graduação. Desta
forma, a aquisição do conhecimento teórico se dá na casa do aluno, a seutempoeconveniência,
enquantoqueapráticaaconteceduranteomomentopresencialobrigatório,naIES. 
Cada um dos Coordenadores de Cursos designará os dias e horários em que professores e/ou
tutores estarão à disposição de cada turma para a realização e/ou supervisão das atividades
presenciais,quepodemounãoseravaliadasdeacordocomaementadecadadisciplinaeacritério
dos professores conteudistas. A frequência dos momentos presenciais obrigatóriospodevariarde
acordocomamatrizdecadacurso. 
Paratanto,aFaculdadeRobertoMirandadispõedetodaainfra-estruturaquelhepermiteoferecer
aos alunos os espaços, equipamentos e recursos necessários à consolidação de seu aprendizado, a
saber: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LaboratóriodeInformática 
LaboratóriodeEmpreendedorismo 
LaboratóriodePráticasdeEventos 
LaboratóriodeHospedagem(emhotéisparceiros) 
LaboratóriodeAlimentoseBebidas 
LaboratóriodeMateriais(emconstrutorasparceiras) 
LaboratóriodeConfortoTérmicoeAcústico 
LaboratóriodeMaquetesePrototipagem 
Auditório 


A utilização dos laboratórios da Faculdade Roberto Miranda,sejamelesprópriosoudeterceiros,
está sujeita ao cumprimento de regulamento próprio disponível na secretaria da faculdade, e
somentepodeocorrercomapresençaesupervisãodeumtutorouprofessorresponsável. 
TodososespaçosdaFaculdadeRobertoMirandaestãoàdisposiçãodeseusalunosparaarealização
de trabalhos acadêmicos ou profissionais. Alunos poderão utilizá-los conforme disponibilidade,
devendoparatantoagendarumhorárionasecretaria.Qualquerutilizaçãodosespaçoseinstalações
daFaculdadeRobertoMirandaparafinsnãoacadêmicosdeverásersupervisionadaporumtutorou
membro do corpo técnico-administrativo, e tambémestásujeitaaosmesmosregulamentosquese
aplicamaoslaboratórios. 
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3.PO LÍTICAS AC ADÊMICAS 
3.1.PO LÍTICAS D E EN SINO E  AÇ ÕES AC ADÊMICO-ADMINISTRATIVAS  
3.1.1.SISTEMÁTICA D E AT UALIZAÇÃO CU RRICULAR 
O sistema de atualização curricular da Faculdade Roberto Miranda écompostoporumasériede
ações acadêmico-administrativas que garantem seu funcionamento, envolvendo as seguintes
práticas: 
1. Previsão da função de atualização curricular como responsabilidade do Núcleo Docente
EstruturantenoPPCenoRegimento
2. Participaçãodocolegiadodecursonagarantiadaatualizaçãocurricular 
3. Políticadecontrataçãodedocentes 
4. AçõesestabelecidasnoProgramadeAtualizaçãoPermanente 
3.1.1.1A
 T UAÇÃO D O N
 Ú CLEO D
 O CENTE E STRUTURANTE - N
 DE 
ONDEécompostopelocoordenadoreprofessoresdecadacurso,excedendoosrequisitosquanto
àsmodalidadesdecontrataçãoetitulação.Suasprincipaisfunçõessão:assessorarnoplanejamento,
organizaçãoedesenvolvimentodocurso;acompanharediagnosticareventuaisdesviosnarealização
do projeto pedagógico; participarnaelaboraçãoeatualizaçãodoprojetopedagógico;participarde
outrasatividadesdeinteresseparaoaperfeiçoamentodoprojetopedagógicodocursoemelhoriado
perfil do egresso, entre outras. A participação dos professores neste órgão colegiado dar-se-á por
meiodeseusrepresentanteseleitosqueopinam,discutem,deliberamevotamsobreoplanejamento,
organização e desenvolvimento dos cursos, acompanhando e diagnosticando eventuaisdesviosna
realizaçãodoprojetopedagógicoedoaperfeiçoamentodocursoedamelhoriadoperfildoegresso. 
3.1.1.2.C
 O MPETÊNCIA D O C
 O LEGIADO D E C
 U RSO 
ÉdecompetênciadoColegiadodeCurso: 
I.
II.
III.
IV.

distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus Professores, respeitadas as
especialidades; 
deliberarsobreosprogramaseplanosdeensinodasdisciplinas; 
pronunciar-sesobreaproveitamentodeestudoseadaptaçõesdealunos; 
estipulardiretrizesparaodesenvolvimentodapráticaprofissional,projetodeestágio,formas
dearticulaçãoteoria/prática,sistemadesupervisão; 
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3.1.1.3.P
 O LÍTICA D E C
 O NTRATAÇÃO D E D
 O CENTES 
OsdocentesdaFaculdadeRobertoMirandasãoselecionadosentreprofissionaismaisrelevantesem
suasáreasdeatuaçãopormeiodeumapré-seleçãorealizadapeloRHobservandooscritérios: 
● Requisitosdetitulação, 
● Experiêncian
 omagistériosuperior 
● Experiênciaprofissionalnão-acadêmica 
Para contratação do corpo docente da Faculdade Roberto Miranda os processos são bem
normatizadoseseguemosseguintesparâmetros: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atuaçãonomercado; 
Titulação; 
Produçãoacadêmicarelevante; 
Experiêncianomagistério; 
Experiênciatécnica; 
EntrevistascomoRH; 
Verificaçãodeconhecimentosrealizadapormeiodeentrevistas; 
BancadedocentesinternosdaIES; 
Coordenação; 
Direçãoacadêmica. 

Experiênciaprofissionalnão-acadêmica 
Os docentes contratados pelaIESdevempreferencialmenteestaratuandonocargoesegmentode
suadisciplinaenquantoestiverlecionandonaFaculdadeRobertoMiranda. 

3.1.1.4.P
 O LÍTICA D E C
 O NTRATAÇÃO D E T U TORES 
Oscritériosdecontrataçãosão: 
1.
2.
3.
4.

ExperiênciacomtutoriaEAD 
Habilidadedeinterlocuçãooral 
Empatianalidacomalunoseprofessores 
DomíniodosequipamentosetecnologiasenvolvidasnoEAD 

3.1.2.IN STRUMENTOS D E AP RENDIZADO
Conforme previsto nas políticas e na metodologia de ensino adotada pela IES,osprofessoressão
demandadosadesenvolvermateriaisdidáticosemformadepreworkseexercíciosdesedimentaçãodo
aprendizado, o que garante uma contínua criação e atualização dos materiais didáticos da
instituição. 
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3.1.3.MO NITORIA 
A monitoria está prevista no programa de nivelamento, bem estabelecido no PDI por meio do
NAPE,NúcleodeApoioPedagógico. 
Programadenivelamento 
O programa de nivelamento visa atender aos alunos que eventualmente tenham dificuldade em
acompanharasaulas. 
Este programa compreende nos primeiros semestres dos cursos umprogramadenivelamentoem
portuguêsematemáticadesenvolvidonoturnodamanhãapósohoráriodeencerramentodasaulas,
sendogratuitoefacultativoatodososalunosdaFaculdadeRobertoMiranda.Aolongodocursoos
alunosqueprecisaremdeapoioemoutrasdisciplinasserãoatendidospeloprogramademonitoriae
pelosprofessoresRTIeRTP,quededicarãopartedesuashorasàsatividadesdeapoioaodiscente. 

3.1.4.CO MPONENTES CU RRICULARES N A MO DALIDADE À  DISTÂNCIA 
OscursosdaFaculdadeRobertoMirandaforamcriadosemformatomodular,compostosporum
núcleodemódulosfixoscircundadopormódulossatélite(flutuantes). 
Oscomponentescurricularesdosmódulossatélite(flutuantes)são100%àdistância,enquantoque
oscomponentescurricularesdosmódulosdonúcleofixosãopresenciaisousemi-presenciais. 
O formato, inovador, visa acelerar a formação dos alunos com quatro admissões anuais: março,
maio,agostoeoutubro,epromoveapioneiraformaçãointermediáriaemquaseatotalidadedeseus
cursos. 
Para que tal formato seja possível, todas as disciplinas de espectro amplo, introdutórias, de
fundamentação ou obrigatórias foram transferidas para a modalidade à distância e podem ser
realizadassobdemanda. 
Assim, um aluno que ingressa no quarto bimestre doprimeiroanodoseucursosuperior,teráas
matérias de base ofertadas sob demanda, o que garantirá a equalização de pré-requisitos de
conhecimentonecessáriosparaomóduloqueseinicia. 
O perfil de formação ganha flexibilidade e dinamismo e em um segundo momento permite a
formação antecipada através da aceleração de componentes curriculares não hierárquicos em
diferentesturmas,comoacontecenasUniversidadesNorte-Americanas,identificadonopercursode
formaçãodosProjetosPedagógicosdeCursocomoFast-Track(trilharápida). 
Outro ponto que essa ação inovadora permite é a integração de alunos de maneira diversificada
aumentando de maneira exponencial o networking do discente, benefício identificado pelo
programa de acompanhamentodeegressoscomofatordeextremaimportânciaparaosucessodos
alunos.ArepresentaçãográficadoperfildeformaçãodoCursoSuperiorem Eventospermiteuma
visão holística da formação modular,aadmissãodealunosbimestralmente, onúcleodemódulos
fixos(aulaspresenciaisesemipresenciais),osmódulossatéliteeascertificaçõesintermediárias. 
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3.1.4.1.R
 EPRESENTAÇÃO G
 RÁFICA D E U M P
 E RFIL D E F O RMAÇÃO  
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Na representação gráfica do percurso de formação dado como exemplo (Curso Superior em
GestãodeEventos),assiglasrepresentamosmódulos/certificaçõesintermediárias,asaber: 
●
●
●
●
●
●
●
●

GestordeEventosSociais(ESO) 
GestordeEventosEsportivos(EES) 
GestordeEventosBeneficentes(EBE) 
GestordeEventosCorporativos(ECO) 
GestordeEventosPolítico-Governamentais(EPG) 
GestordeEventosArtístico-Musicais(EAM) 
GestordeEventosTurístico-Recreativos(ETR) 
GestordeEventosCulturais(ECU) 

Os módulos satélite (Flutuantes) são divididos em disciplinas deFormaçãoHumanística(FH),
SoftSkills-SK,edeconteúdosintrodutóriosoudebase,(ConhecimentosFundamentais-CF). 

MÓDULOSSATÉLITE(FLUTUANTES) 
Os módulos satélite (flutuantes) são ofertados em EAD de forma que as matérias de amplo
espectro, fundamentais, introdutórias ou complementares podem ser entregues ao aluno sob
demanda, garantindo que alunos ingressantes em diferentes momentos do programa tenham a
baseteóricanecessáriaparaingressonoiníciodequalquermódulo. 
A conclusão dos módulos flutuantes não precisa acompanhar exatamente o calendário dos
módulos fixos, o que confere flexibilidade para os alunos que precisam e ao mesmo tempo
oportunidades de aceleração doaprendizadoparaaquelesquedispõemdeumtempoextrapara
dedicaçãoaosestudos. 

3.1.5.MO BILIDADE AC ADÊMICA IN TERNACIONAL 
AFaculdadeRobertoMirandatemconvêniosdedescontoecooperaçãoeducacionalcomalgumas
das maiores Universidades do mundo, a University of Central Florida, em Orlando, o Menlo
CollegeemPaloAlto,noValedoSilícioeogrupoSEG(SwissEducationGroup)omaiorgrupode
UniversidadesdaSuíça. 
Os convênios celebrados com as instituições estrangeiras permitem aos discentes da Faculdade
RobertoMirandaobteremdiplomasdeduplacertificaçãonametadedotempoecomametadedo
investimentoqueteriamsemoconvêniodecooperaçãobilateralestabelecido. 
Além disso, a FaculdadeRobertoMirandapossuiunidadepróprianosEstadosUnidos,localizada
no coraçãodoValedoSilício,regiãoaosuldeSãoFrancisco,conhecidacomoberçodainovaçãoe
doempreendedorismo. 
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3.1.6.AÇ ÕES IN OVADORAS 
A Faculdade Roberto Miranda implantou, em 2020, o Programa de Atualização Permanente
(PAP),quepermitequequalquermembrodacomunidadeacadêmicacontribuacomaatualização
detecnologiaseprocessosacadêmicosatravésdesugestões,quepodemounãoseranônimas.Todas
as sugestões e solicitações são encaminhadas aos órgãos colegiados competentes, e o tema da
atualizaçãoéumitempermanenteemtodasasreuniõesdoPAP.
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3.2.PO LÍTICAS E  AÇ ÕES P ARA PE SQUISA,PR ODUÇÃO CIENTÍFICA E  IN OVAÇÃO 
3.2.1.PO LÍTICAS P ARA PE SQUISA 
A ciência, juntamente com a tecnologia e a inovação desempenham importante papel no
desenvolvimento eevoluçãodasociedade.Porisso,apesquisanaFaculdadeRobertoMirandaestá
norteada a partir da premissa de fortalecimento dos programas de pós-graduação, dos grupos de
pesquisaedosprofessores/pesquisadores. 
Estes objetivos visamofortalecimentodaproduçãocientíficaetecnológicaeoestabelecimentoda
FaculdadeRobertoMirandacomoumainstituiçãodedifusãodoconhecimentogeradoapartirda
pesquisatendocomofoco: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AumentaraprodutividadecientíficaecapacidadeacadêmicadaIES; 
Mobilizartalentoseestimularvocações; 
Proporcionaroavançodaciência; 
Estimularasvocaçõesemáreasestratégicasparaodesenvolvimentosustentável; 
Atenderasdemandasdequalificaçãoemdiversasáreasdeconhecimento; 
Expandirosprogramasdeformaçãoedepesquisaemtodasasáreasdeconhecimento; 
Prepararosdiscentesparaatuarnasáreasligadasàciência,tecnologiaeinovação. 
Implementarprogramadefomento,avaliaçãoeacompanhamentodapesquisa; 
Estimularaproduçãoacadêmica. 

ParaoalcancedestesobjetivosaFaculdadeRobertoMirandaadotaosseguintesprocedimentos: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacitaçãoeaperfeiçoamentodocente; 
Incentivoàiniciaçãocientífica; 
Implementaçãodegruposdepesquisa; 
Criaçãodeprojetosdepesquisa; 
Disponibilizaçãodebolsasdeapoioàpesquisaparadiscentesedocentes; 
Realizaçãodeconvênioscomórgãosdefomentoàpesquisa(CNPQ,FAPESP,etc.); 
Realizaçãodecongressosesemináriosdepesquisacientífica; 
Constituiçãodeumapolíticadepublicaçõescientíficas; 
Promoçãodamelhoriaconstantedapesquisapormeiodeprocessosdeautoavaliação. 

3.2.2.PR ODUÇÃO CIENTÍFICA,CU LTURAL,AR TÍSTICA E  TE CNOLÓGICA 
OcorpodocentedaFaculdadeRobertoMirandaéresponsávelporgrandenúmerodepublicações,
artigos e vasta produção científica, incluindo anais de congressos,criaçãodeconteúdos,materiais
didático-instrucionaisepublicaçõesemrevistaseanuáriosdegrandecirculaçãoerelevância.Maisde
50% dos docentes têm mais de 9 (nove) produções científicas,culturais,artísticasoutecnológicas
produzidas/publicadasnosúltimos3anos. 
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3.2.3.RE VISTA CIENTÍFICA 
A Faculdade Roberto Miranda previu em seu primeiro PDI a criação e difusão de uma revista
científicacomotítuloLuxuryMarketReview,queenglobariatodososcursosdaInstituição. 
ArevistaéumarealidadeenestaatualizaçãodoPDItrazartigosquesãotraduzidosparamaisde20
idiomas,sobretemasligadosaomercadodeatuaçãodaInstituição. 
www.luxurymarketreview.com 

3.2.4.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE (PAP) 
O Programa de Atualização Permanente da Faculdade Roberto Miranda visa detectar as
necessidadesedemandasdomercadoparaadequarasestratégiasdidático-pedagógicasàrealidadedo
mundo do trabalho, incentivando a busca pela inovação e o desenvolvimento do espírito
empreendedor.Paraisso,definediretrizeseaçõesediretrizesqueaproximamaacademiadomundo
do trabalho e estabelece ações de monitoramento de mercado, capacitação e integração docorpo
docente, corpo tutor e corpo técnico-administrativo. O programa é um item fixo de pauta nas
reuniões de todos os órgãos colegiados, garantindo que o tema da inovação seja discutido e
consideradoemtodasasdecisõesinstitucionaisedecurso.Essapreocupaçãoconstantecomotema
visa um processo de melhoria contínua na qualidade do ensinoegaranteoatingimentodoperfil
profissionaldoegresso. 
Monitoramentodomercado 
O corpo docente, formado por professores atuantes no mercado, permite monitoramento
permanentedaaderênciadoprogramaàrealidadedomundodotrabalho.Percepçõesetendências
são colocadas como tema de discussões em sala e trabalhos de módulo. Questões mais relevantes
podemserelaboradaseinvestigadasemTrabalhosdeConclusãodeCursooumesmoencaminhadas
paradesenvolvimentopeloCentrodePesquisasdaFaculdadeRobertoMiranda. 
São previstos também encontrosperiódicoscomempresaseprofissionaisdedestaquenasáreasde
atuação aderentes aos cursos, a fim de detectar necessidades e apresentar processos e tecnologias
inovadoras desenvolvidas por membros da comunidade acadêmica, favorecendo também o
intercâmbioentremercadoeacademia. 
Quando consolidados na forma de trabalhos, estudos ou artigos, os dados e informações são
disponibilizadosparatodaacomunidadeacadêmicaemáreaespecíficadoRepositórioInstitucional
daFaculdadeRobertoMiranda.Estasinformaçõescontribuirãoparaasdemaisiniciativasprevistas
noProgramadeAtualizaçãoPermanente,notadamenteaçõesdetreinamentoecapacitaçãoeações
deincentivoàinovação. 
Capacitação 
A capacitação do corpo docente favorece a ampliação do escopo de atuação do aluno egresso e
retroalimenta outras iniciativas como o monitoramento de mercado e a busca pela inovação. O
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Programa inclui o acesso a feiras internacionais e bolsas de estudo stricto sensu, que devem ser
solicitadasaocoordenadordecursoacompanhadasdeumprojetodepesquisa. 
As iniciativas de capacitação do corpo técnico-administrativo permitem que o colaborador da
FaculdadeRobertoMirandasolicitebolsasparacursosque,dealgumaforma,agreguemvaloràsua
atuação profissional e tragam melhorias para os processos da Instituição, para a eficiência do
trabalhooupara oatendimentoaosdemaismembrosdacomunidadeacadêmica. 
Incentivoàinovação 
A inovação, como elemento fundamental para o sucesso do empreendedor, permeia todos os
módulos de todos os cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda. O Programa de
Atualização Permanente institucionalizaabuscapelainovaçãoeestimulaousodeinformaçõesde
mercadoemtrabalhosacadêmicos.OsconvêniosdaFaculdadeRobertoMirandacomalgumasdas
maiores Universidades do Mundo, como a University of Central Florida, em Orlando Menlo
College, em Palo Alto (Vale do Silício) e o maior grupo de Universidades da Suíça, o Swiss
Education Group (SEG), permitem colaboração e intercâmbio internacional de informações e
tecnologias. A unidadeprópriadaFaculdadeRobertoMirandanosEstadosUnidos,localizadano
coração doValedoSilício,regiãoaosuldeSãoFrancisco,conhecidacomoberçodainovaçãoedo
empreendedorismo,completaopanoramaetransformaaInstituiçãoemumgrandecentrodetroca,
debate,desenvolvimentotecnológicoeproduçãodeconteúdo. 
Açõesdeintegração 
O Programa de Atualização Permanente também prevê atividades para a integração entre os
membros da comunidade acadêmica, favorecendo o cumprimento do percurso de formação
definido para o perfil do egresso. Para este fim, a Instituição promove uma série de eventos de
integração: 
● Reuniãodedocentesetutores(presencialeadistância) 
● Sessõesdetreinamentoparadesenvolvercompetênciasespecíficasnecessáriasaoexercícioda
docênciaetutoria 
● Atividadesparaintegraçãodasturmas 
● Açõesdealinhamentodeconteúdoentreprofessoresetutoresdecadamódulo 
A Faculdade Roberto Miranda promove também, todos os anos, um encontro dos professores,
tutoresecorpotécnico-administrativoondeocorreapremiaçãodosprofissionaisqueobtiveramos
melhoresresultadosnasavaliaçõesconduzidasaolongodoano. 
Quaisquer outras demandas detectadas pelos corpos docente, discente ou técnico-administrativo
poderãoserenviadasdiretamenteaoNúcleoDocenteEstruturanteatravésdee-mailprópriocriado
paraestefim,p
 edepropap@urm.com.br. 

3.2.5.BO LSAS D E PE SQUISA 
A Faculdade Roberto Miranda disponibiliza bolsas de incentivo à pesquisa para docentes e
discentes,deacordocomregulamentodisponívelnoManualdoProfessor,disponívelnosistemae
nasecretariadaFaculdade. 
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3.2.6.RE POSITÓRIO D E TR ABALHOS CIENTÍFICOS 
A Faculdade Roberto Miranda possuirepositórioprópriocombancodeTrabalhosdeConclusão
deCurso,alémdeartigoseestudoscientíficosrealizadosporseucorpodocente,corpodetutorese
centrodepesquisa. 

3.2.7.DIVULGAÇÃO N O M
 EIO A CADÊMICO 
A divulgação paraomeioacadêmicoocorrepormeiodaRevistaCientíficadaFaculdadeRoberto
Miranda,comunicadosenviadosporemailparatodaacomunidadeacadêmica,alémdepublicação
em suas redes sociais. A Faculdade Roberto Miranda também promove eventos de divulgação
científica periódicos e abertos à sociedade civil onde são abordadas as últimas produções da
comunidadeacadêmica. 

3.2.8.PR ÁTICAS IN OVADORAS  
Visandoointercâmbiodeprofessorescompesquisadoresdetodoomundo,desde20-16e2015,a
instituição privilegia professores em suas extensões internacionais, fomentando uma troca de
informaçõesemsimpósiosnesseseventos,trazendoassiminformaçõesatualizadasetendênciaspara
oexercíciodadocênciaeparaaInstituição. 
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3.3.PO LÍTICAS IN STITUCIONAIS E  AÇ ÕES AC ADÊMICO-ADMINISTRATIVAS P ARA EX TENSÃO  
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Roberto Miranda prevê a adoção de
processosinterdisciplinareseducativosemtodasasesferasdeatuaçãodaIES. 
Dentrodesuapolíticadeensino,extensãoepesquisa,nosparâmetrosparaelaboraçãodecurrículos,
na flexibilidade dos componentes curriculares e na integralização dos cursos. Ainda é possível
observarocomprometimentototaldaIEScomodesenvolvimentodepráticasdeextensãoquando
prevênodescritivodefunçõesdeseucorpodocentetempoaserdedicadoexclusivamenteparaesta
finalidade. 
Assim, o PDI está permeado de políticas, processos e procedimentos para que as práticas de
extensãoestejamprevistasnosPPCsdetodososcursosetenhamabsolutasincroniacomamissão,e
a responsabilidade social da instituição, gerando uma interação transformadora entre a IES e os
outrossetoresdasociedade. 
AFaculdadeRobertoMirandamantématividadesdeextensãoindissociáveisdoensinoeiniciaçãoà
pesquisa, mediante a oferta de cursos e serviços, bem como difusão de conhecimentos. São
consideradas atividades de extensão: eventos culturais, técnicos e científicos; cursos de extensão;
projetos de atendimento à comunidade; assessorias e consultorias; publicações de interesse
acadêmicoecultural.Apesquisa,entendidacomobuscadenovosconhecimentosetécnicas,função
indissociável do ensino, por sua vez, é incentivada pela IES através de programas e projetos
específicos,assegurandooingressodosalunosnainiciaçãocientíficaepermitindoaosseusagentes
educacionaisvínculospermanentescomaproduçãodoconhecimento. 
SãoDiretrizesdaPolíticadeExtensãoUniversitáriadaFaculdadeRobertoMiranda: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desenvolverparceriasinstitucionaisinternaseexternas; 
Incentivarainterdisciplinaridade,multidisciplinaridadeetransdisciplinaridade; 
Integraraformaçãocomplementaràformaçãotécnicaecidadãdodiscente; 
Contribuircomaformaçãodiscente; 
Contribuircomoimpactoetransformaçãosocial; 
Proporcionar a correta gestão dos espaços e aparelhos culturais da IES para atender as
demandassociaisexternasàIES; 
Proporcionaraosalunosexperiênciasenriquecedoras; 
Criarmeiosparaquepossibilitemnovosmeiosdeprodução,inovaçãoedisponibilizaçãode
conhecimento; 
Proporcionar a melhoria constante dos cursos de extensãopormeiodeprocessosdeauto
avaliação; 
AssegurararelaçãoentreaIESeaSociedade; 
Estimularaculturadaobservaçãoeaproduçãoacadêmica. 

Comosevê,aspolíticasdeextensãopreveemumenormelequedeatividadeseaçõesinstitucionais
paragarantiroapoioàrealizaçãodeprogramas,projetos,atividadeseaçõesdeextensão. 
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ATIVIDADESCOMPLEMENTARES 
As atividades de extensão estão previstastambémcomoatividadescomplementaresnosPPCsdos
cursosdaIES.Épossíveldestacarumasériedeatividadescomplementaresprevistasanalisando-seo
PPC dos CursosSuperioresemTecnologiaedosBachareladosoferecidospelaFaculdadeRoberto
Miranda. 
Além das atividades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais ou no Catálogo Nacional de
Cursos de Tecnologia dos cursos que oferece, os alunos desenvolvem atividades complementares
visandodesenvolvercompetênciasnecessáriasàatuaçãoprofissionalnosegmentoalvodocurso. 
Entre as atividades complementares previstas para os alunos de todos os cursos estão visitas a
empresas, empreendimentos, obras e hotéis líderes em seus segmentos de mercado, colocando o
alunoemcontatodiretocomaspráticaseprocedimentosmaisrecentesnomundodotrabalho. 
Asvisitasguiadasdarãoaosalunosadimensãopráticadosseusestudosquandotêmapossibilidade
deconhecerempresasesuaorganização,observandoasrotinasdetrabalhodesdeoatendimentoao
cliente à produção e gestão; aproveitando a sinergia com os outros cursos de graduação e
pós-graduação da Faculdade Roberto Miranda, os alunos poderão também visitar empresas de
diversossegmentos. 
Aosalunosésolicitadaaelaboraçãoderelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidasnasvisitas,
os quaissãopreviamenteestruturadospelaIESparaqueoalunoextraiainformaçõesrelevantesde
cadavisitaparadebatesemsaladeaula,deformaacontribuircomseuaprendizado. 
Além das visitas guiadas, os alunos da Faculdade Roberto Miranda podem participar de cursos
internacionaisoferecidospelaInstituiçãonosEstadosUnidoseEuropa. 
Aparticipaçãoemfeiras,eventos,inclusivesubsidiadospelaIESépráticaprevistaparaosalunosda
graduação. 

PRÁTICASDEEXTENSÃOPREVISTASNOPPC 

A sintonia entre as políticas, processos e procedimentos para desenvolvimento de práticas de
extensãoqueestãoprevistasnoPDIeseuefetivodesenvolvimentoecertezadesuaimplantaçãoem
máxima coerênciacomoPDIficamevidenciadasaoanalisarmosoPPCdodosCursosSuperiores
emTecnologiaedosBachareladosoferecidospelaFaculdadeRobertoMiranda. 

EVENTOSINTERNOS 

AFaculdadeRobertoMirandaprevêemsuaspolíticasdeensino,extensãoepesquisa,nodescritivo
de funções da coordenação e corpo docente, como função dos órgãos colegiados e no órgão de
apoiopedagógicodiversasaçõesdeapoioàrealizaçãodeeventosinternos. 
Assim,estáprevistonoPDIcomoexigênciaaosdocentesecoordenadoresaorganização,ofomento
e o suporte à organização de eventos internos, como o Perspectivas da Arquitetura de Luxo, o
Perspectivas dos Eventos de Luxo, o Billion Dollar Breakfast, a Semana daHotelaria,aSemanada
Consciência Negra e uma intensa participaçãonaSãoPauloDesignWeek,ondeosalunosterãoa
possibilidadeparticipardaproduçãoartísticadeinstalaçõesinternaseexternasqueficarãodelegado
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paraacidade,jáqueaEscolaéumadaspatrocinadorasdoeventoetemesteconvêniofirmadocoma
organizadoradoevento. 
AsiniciativasdealunoseprofessoresparaacriaçãodenovoseventosinternostemtotalapoiodaIES
eagarantiadosucessodoseventosjáprevistoseplanejadosedefuturoseventosqueserãocriados,
reside no fato de estar previsto no PDI, no PPC, na regulamentação dos órgãos colegiados e
inclusive na carga horária dos docentes e coordenadores, que atuam em RTI e RTP, o apoio à
realizaçãodosmesmos. 
Em outras palavras, existe uma política consistente para que as ações de apoio se materializem e
acimadetudo,mãodeobraremuneradaeincumbidadedarapoioaosdiscentespararealizaçãode
eventosinternosarrojadosedesucesso. 
Outro evento interno que já existe e será conduzido pelos alunos de graduação é o Wedding
Planning® - Encontro Internacional de Organizadores de Casamentos, de propriedade da
Instituição. 

EVENTOSEXTERNOSePRÁTICASINOVADORAS 

Oprogramadeapoioàparticipaçãoemcongressos,seminários,palestras,viagensdeestudosevisitas
técnicas faz parte do DNA da instituição e a participação de docentes, discentes e corpo
técnico-administrativo em eventos externos é garantida em padrões que poucas instituições de
ensinopodemoferecer. 
Isso porque a Faculdade Roberto Miranda tem seus próprios eventos internacionais, em Paris,
Milão,LosAngeleseNovaYorkcomdiversasediçõesjárealizadas. 
Alémdapossibilidadedeinscriçãoparaalunosocorreremcondiçõesespeciais,aEscolasorteiatodos
os anos em seu evento denominado Overview, vagas gratuitas nos programas internacionais
oferecidospelaInstituição. 
As ações previstas no programa de apoio à realização de eventos internos, externos e àprodução
discente ainda contemplamingressosemeventoscomoCasacor,ondeaEscolajáofereceingressos
gratuitosparatodososalunosdesde2009,Equipotel,Expo-revestir,HighDesign,ConoteleCasar,
entreoutras. 
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3.4.PO LÍTICAS P ARA PE SQUISA 
A ciência, juntamente com a tecnologia e a inovação desempenham importante papel no
desenvolvimento e evolução da sociedade. Por isso, a pesquisa na Faculdade Roberto Miranda é
norteada pela da premissa de fortalecimento dos programas de pós-graduação, dos grupos de
pesquisaedosprofessores/pesquisadores. 
Estes objetivos visamofortalecimentodaproduçãocientíficaetecnológicaeoestabelecimentoda
FaculdadeRobertoMirandacomoumainstituiçãodedifusãodoconhecimentogeradoapartirda
pesquisa,tendocomofoco: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AumentaraprodutividadecientíficaecapacidadeacadêmicadaIES; 
Mobilizartalentoseestimularvocações; 
Proporcionaroavançodaciência; 
Estimularasvocaçõesemáreasestratégicasparaodesenvolvimentosustentável; 
Atenderasdemandasdequalificaçãoemdiversasáreasdeconhecimento; 
Expandirosprogramasdeformaçãoedepesquisaemtodasasáreasdeconhecimento; 
Prepararosdiscentesparaatuarnasáreasligadasàciência,tecnologiaeinovação. 
Implementarprogramadefomento,avaliaçãoeacompanhamentodapesquisa; 
Estimularaproduçãoacadêmica. 

ParaalcançarestesobjetivosaFaculdadeRobertoMirandaadotaosseguintesprocedimentos: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacitaçãoeaperfeiçoamentodocente; 
Incentivoàiniciaçãocientífica; 
Implementaçãodegruposdepesquisa; 
Criaçãodeprojetosdepesquisa; 
Disponibilizaçãodebolsasdeapoioàpesquisaparadiscentesedocentes; 
Realizaçãodeconvênioscomórgãosdefomentoàpesquisa(CNPQ,FAPESP,etc.); 
Realizaçãodecongressosesemináriosdepesquisacientífica; 
Constituiçãodeumapolíticadepublicaçõescientíficas; 
Promoçãodamelhoriaconstantedapesquisapormeiodeprocessosdeautoavaliação. 

3.4.1.PO LÍTICAS E  AÇ ÕES D E ES TÍMULO À  DIFUSÃO D AS PR ODUÇÕES AC ADÊMICAS 
A difusão das produções acadêmicas, sejam elas científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas,
artísticasouculturais,estápresenteemdiversaspolíticaseaçõesprevistasparaaInstituição. 
Encontram-seemtodososinstrumentosqueregemasaçõesdaInstituiçãoaprevisãodaprodução
acadêmicaesuadifusão. 
Essas políticas e ações de estímulo são encontradas no PDI, PPC e no Regimento Interno da
FaculdadeRobertoMiranda,noitemIIIdoartigo4o  comoobjetivodaInstituição. 
Especificamente nas políticas de ensino, pesquisa e extensão, no plano de carreira e qualificação
docenteenodescritivodoregimedetrabalhoenospré-requisitosparacontrataçãodedocentes. 
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Além disso, a Instituição tem mecanismos de difusão bem estruturados, que englobam o blog
científicodaInstituição,aediçãoepublicaçãoderevistacientíficaprópria(LuxuryMarketReview). 
O incentivo à produção de materiais de leitura é parte integrante do PPI, onde é solicitado aos
docentes que criem e disponibilizem trabalhos preparatórios (p reworks), suas apresentações
multimídiaeoschamadosexercíciosdesedimentaçãodoaprendizado. 
Adifusãodeproduçõestecnológicas,artísticaseculturaistambémestáplenamentecobertaquando
estão previstos eventos que recebem a sociedade externa no ambiente da Instituição, função
obrigatóriadocoordenadordecurso. 
3.4.1.1.P
 O LÍTICAS P ARA P
 E SQUISA 
A ciência, juntamente com a tecnologia e a inovação desempenham importante papel no
desenvolvimento e evolução da sociedade. Por isso, a pesquisa na Faculdade Roberto Miranda é
norteada pela da premissa de fortalecimento dos programas de pós-graduação, dos grupos de
pesquisaedosprofessores/pesquisadores. 
Estes objetivos visamofortalecimentodaproduçãocientíficaetecnológicaeoestabelecimentoda
FaculdadeRobertoMirandacomoumainstituiçãodedifusãodoconhecimentogeradoapartirda
pesquisa,tendocomofoco: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AumentaraprodutividadecientíficaecapacidadeacadêmicadaIES; 
Mobilizartalentoseestimularvocações; 
Proporcionaroavançodaciência; 
Estimularasvocaçõesemáreasestratégicasparaodesenvolvimentosustentável; 
Atenderasdemandasdequalificaçãoemdiversasáreasdeconhecimento; 
Expandirosprogramasdeformaçãoedepesquisaemtodasasáreasdeconhecimento; 
Prepararosdiscentesparaatuarnasáreasligadasàciência,tecnologiaeinovação. 
Implementarprogramadefomento,avaliaçãoeacompanhamentodapesquisa; 
Estimularaproduçãoacadêmica. 

ParaalcançarestesobjetivosaFaculdadeRobertoMirandaadotaosseguintesprocedimentos: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacitaçãoeaperfeiçoamentodocente; 
Incentivoàiniciaçãocientífica; 
Implementaçãodegruposdepesquisa; 
Criaçãodeprojetosdepesquisa; 
Disponibilizaçãodebolsasdeapoioàpesquisaparadiscentesedocentes; 
Realizaçãodeconvênioscomórgãosdefomentoàpesquisa(CNPQ,FAPESP,etc.); 
Realizaçãodecongressosesemináriosdepesquisacientífica; 
Constituiçãodeumapolíticadepublicaçõescientíficas; 
Promoçãodamelhoriaconstantedapesquisapormeiodeprocessosdeautoavaliação. 
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3.4.1.2P
 O LÍTICA D E E X TENSÃO 
AFaculdadeRobertoMirandamantématividadesdeextensão,indissociadasdoensinoeiniciaçãoà
pesquisa, mediante a oferta de cursos e serviços, bem como difusão de conhecimentos. São
consideradas atividades de extensão: eventos culturais, técnicos e científicos; cursos de extensão;
projetos de atendimento à comunidade; assessorias e consultorias; publicações de interesse
acadêmicoecultural.Apesquisa,entendidacomobuscadenovosconhecimentosetécnicas,função
indissociável do ensino, por sua vez, é incentivada pela IES através de programas e projetos
específicos,assegurandooingressodosalunosnainiciaçãocientíficaepermitindoaosseusagentes
educacionaisvínculospermanentescomaproduçãodoconhecimento. 
SãoDiretrizesdaPolíticadeExtensãoUniversitáriadaFaculdadeRobertoMiranda: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desenvolverparceriasinstitucionaisinternaseexternas; 
Incentivarainterdisciplinaridade,multidisciplinaridadeetransdisciplinaridade; 
Integraraformaçãocomplementaràformaçãotécnicaecidadãdodiscente; 
Contribuircomaformaçãodiscente; 
Contribuircomoimpactoetransformaçãosocial; 
Proporcionar a correta gestão dos espaços e aparelhos culturais da IES para atender as
demandassociaisexternasàIES; 
Proporcionaraosalunosexperiênciasenriquecedoras; 
Criarmeiosparaquepossibilitemnovosmeiosdeprodução,inovaçãoedisponibilizaçãode
conhecimento; 
Proporcionar a melhoria constante dos cursos de extensãopormeiodeprocessosdeauto
avaliação; 
AssegurararelaçãoentreaIESeaSociedade; 
Estimularaculturadaobservaçãoeaproduçãoacadêmica. 

3.4.1.3.R
 EGIME D E T R ABALHO  
a)horista; 
b)tempoparcial(horistacompelosmenos25%dacargahoráriadedicadasaatividadesextraclasses,
envolvendoestudos,pesquisas,trabalhosdeextensão,planejamentoetc); 
c) tempo integral (40h, com no máximo 50% da carga horáriadedicadasaatividadesextraclasses,
envolvendoestudos,pesquisas,trabalhosdeextensão,planejamentoetc). 
Inicialmente, os professores serão contratados como horistas. AFaculdadeRobertoMirandatem
como meta um corpo docente com 70% dos profissionais contratados pelos regimes de tempo
parciale/ouintegral. 
3.4.1.4.P
 R ODUÇÃO C
 IENTÍFICA,C
 U LTURAL,A
 RTÍSTICA E  T E CNOLÓGICA 
OcorpodocentedaFaculdadeRobertoMirandaéresponsávelporgrandenúmerodepublicações,
artigos e vasta produção científica, incluindo anais de congressos,criaçãodeconteúdos,materiais

FaculdadeRobertoMiranda 
PlanodeDesenvolvimentoInstitucional2021

84




didático-instrucionaisepublicaçõesemrevistaseanuáriosdegrandecirculaçãoerelevância.Maisde
50% dos docentes têm mais de 9 (nove) produções científicas,culturais,artísticasoutecnológicas
produzidas/publicadasnosúltimos3anos. 
3.4.1.5.R
 EVISTA C
 IENTÍFICA  
A Faculdade Roberto Miranda previu em seu primeiro PDI a criação e difusão de uma revista
científicacomotítuloLuxuryMarketReview,queenglobariatodososcursosdaInstituição. 
ArevistaéumarealidadeenestaatualizaçãodoPDItrazartigosemmaisde20idiomas,sobretemas
ligadosaomercadodeatuaçãodaInstituição. 
www.luxurymarketreview.com 
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3.5.PR OGRAMA D E AC OMPANHAMENTO D E EG RESSOS 
Assim que oalunodaFaculdadeRobertoMirandacumprirtodososrequisitosacadêmicosparaa
colação de grau o mesmo será incluído na comunidade de alumni da Instituição, favorecendo o
relacionamentoentreex-alunosepotencializandoageraçãodenegócios. 
Seus dadosdecontatotambémserãoincluídosemmailingmantidoespecificamenteparaestefim,
garantindo que sejam convidados para todos os eventos promovidospelafaculdade,incluindoos
eventosdedivulgaçãocientífica. 
Ao ex-aluno é garantido o acesso vitalício às instalações e sistemas Institucionais, incluindo os
materiais atualizados do curso que fez (Conteúdo Dinâmico RMEC). Além de ser convidado a
participardaPesquisadeAutoavaliaçãoInstitucional,oalunoegressoseráincentivadoacontribuir
cominformaçõessobresuatrajetórianomercadoquepoderãoservirdesubsídioparaoCentrode
PesquisaseparaoProgramadeAtualizaçãoPermanentedaFaculdade. 
O acompanhamento dodesenvolvimentodeegressosseráfeitopormeiodecomunidadevirtual,e
açõesjuntoàbasededadosdainstituição,incluindoconvitesparaeventoseoutrasatividades,como
pesquisas,redaçãodeartigos,palestras,aulasnaprópriainstituiçãocomodocente,painéisdedebate
e indicação para trabalhos reais oriundos do rico ambiente profissional da Faculdade Roberto
Miranda. O objetivo do acompanhamento deegressoéretroalimentarosCoordenadoreseNDEs
sobreosucessodosalunos. 
Cabeaocoordenadordecadacursoesuaequipedeapoiomanterosistemaatualizadoeorganizar
oseventosdosegressos.

3.5.1.PO RTAL AL UMNI FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
ArenomadaplataformainternacionalderelacionamentoempresarialLinkedinfoieleitacomobase
paraoportalAlumnidaFaculdadeRobertoMirandaejáencontra-seemoperação.Trata-sedeum
portal para egressos que conecta alunos, professores, ex-alunos e empresasdetodosossegmentos
ligadosàáreadeatuaçãodaIES. 
Estesistemapermiteumaatualizaçãomaiseficientedosdadosdosegressos,umavezquefunciona
deformabilateral,ouseja,existeointeressedosegressosemmanterseuperfilprofissionalnoportal
atualizadoeoportaltemferramentasautomáticaseficazesquecobramdousuárioaatualizaçãode
seucargo,cursosehabilidades. 
Eleita a melhor plataforma mundial para colocação profissional, o Linkedin, oferece aos egressos
umasériedefuncionalidadesparaacelebraçãodenegócios,contrataçãodeempregadosecontatos. 
A política de acompanhamentodeegressosprevêcomoaçõesinstitucionais,omonitoramentodo
status profissional de cada egresso, a publicação de oportunidades de negócios, vagas eartigosde
interesse, além da celebração de acordos com empresas para utilização de nossa plataforma para
buscadeprofissionais. 
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3.5.2.AÇ ÕES IN STITUCIONAIS P ARA AC OMPANHAMENTO D E EG RESSOS 
O acompanhamento e suporte ao egresso são responsabilidade daFaculdadeRobertoMiranda,e
estão previstas neste PDI como uma das atribuições do NAPE que cuida do apoio pedagógico,
psicopedagógicoeeducacionaldaInstituiçãoetambém,épossívelencontrarprevistonoPDIuma
cargahoráriaparaocoordenador,queécontratadoemregimedetempointegral,visandogarantiro
sucessodoprogramadeacompanhamentodeegressos. 

3.5.3.EV ENTOS  
Oencontrodeex-alunosdaFaculdadeRobertoMirandareuniráanualmentealunosformadoscom
oobjetivodemanterosuporteeapoioaosalunos,manteroslaçosderelacionamentoprofissionale
socialentreosalunoseentreesteseaFaculdade.
AorganizaçãodetaleventojáéumarealidadehojenaEscola,querealizaeventosdegrandesucesso,
reunindo professores, empresários e alunos em encontros de cunho educacional e social. A
realizaçãodesteseventosenvolveodepartamentodemarketing,coordenaçãoacadêmica,pedagógica
e direção e trazem sempre um palestrante internacional paraumaaulamagnaqueécelebradaem
grandeshotéisdaregião. 

3.5.4.AT UAÇÃO D O EG RESSO N O AM
 BIENTE SO CIOECONÔMICO 
AverificaçãodaatuaçãodosegressosdaIESnoambientesocioeconômicoéfacilitadapelaspolíticas
de acompanhamento dos egressos queenglobamumasériedepontosdecontatocomosegressos,
comoaparticipaçãonosencontrosdealunoseex-alunosdainstituiçãoeainserçãodeseuperfilno
ambiente virtual denominado Portal Alumni baseado na abrangente plataforma Linkedin, que
permitehojeatrocademensagensemtemporeal,bemcomoacompanharacolocaçãoprofissional
depessoasconectadasaoportaldemaneiraautomatizada. 
Reuniões agendadas com gerentes e diretores de RH das empresas do setor alvo da atuação dos
alunos têm sido mantidasdesde2015comoobjetivodeprepararosalunosparaomundorealdo
trabalho. 
3.5.4.1.P
 A RCERIA C OM E NTIDADES D E C
 L ASSE 
OutraatividadedesenvolvidapelaEscolaepartedoseuplanodedesenvolvimentoinstitucionalno
quedizrespeitoàverificaçãodaatuaçãodosegressosdaIESnoambientesocioeconômicotemsido
asvisitasàsentidadesdeclassecomoaABIH(AssociaçãoBrasileiradaIndústriaHoteleira),aABD
(AssociaçãoBrasileiradeDesignersdeInteriores),aABRAEL(AssociaçãoBrasileiradasEmpresas
deLuxo)entreoutras,comooobjetivodecriarumaredederelacionamentocapazderecepcionaro
egressodaFaculdadeRobertoMirandadebraçosabertos.
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3.6.IN TERNACIONALIZAÇÃO 
AFaculdadeRobertoMirandatemconvêniosdedescontoecooperaçãoeducacionalcomalgumas
das maiores Universidades do mundo, a University of Central Florida, em Orlando, o Menlo
CollegeemPaloAlto,noValedoSilícioeogrupoSEG(SwissEducationGroup)omaiorgrupode
UniversidadesdaSuíça. 
Os convênios celebrados com as instituições estrangeiras permitem aos discentes da Faculdade
RobertoMirandaobteremdiplomasdeduplacertificaçãonametadedotempoecomametadedo
investimentoqueteriamsemoconvêniodecooperaçãobilateralestabelecido. 
Além disso, a FaculdadeRobertoMirandapossuiunidadepróprianosEstadosUnidos,localizada
no coraçãodoValedoSilício,regiãoaosuldeSãoFrancisco,conhecidacomoberçodainovaçãoe
doempreendedorismo. 

3.6.1.CO OPERAÇÃO E  IN TERCÂMBIO 
DentreasatividadesdecooperaçãoeintercâmbioestabelecidasentreaFaculdadeRobertoMiranda
e a University of Central Florida estão a vinda de professores da UCF para lecionar como
convidadosemnossocursosuperiordetecnologiaemhotelariaeoenviodedocentesdaFaculdade
RobertoMirandaparaministraraulasnosEUA,alémdatrocademateriaisdidáticosedados. 
O acordo de intercâmbio previsto com o grupo SEG prevê que alunos da Faculdade Roberto
Miranda tenham seus créditos educacionais reconhecidos na escola suíça, permitindo que
obtenhamaduplacertificaçãoemtemporeduzido. 
AunidadeprópriadaFaculdadeRobertoMirandanosEstadosUnidos,naregiãodoValedoSilício,
permite intensa troca de tecnologia, com intercâmbio de professores e alunos de todos oscursos
oferecidospelaInstituição. 

3.6.2.DU PLA CE RTIFICAÇÃO IN TERNACIONAL -DU AL DE GREE PR OGRAMS 
A mais importante atividadedecooperaçãoprevistapelaFaculdadeRobertoMirandacomaSEG
diz respeito ao programa de dupla certificação, onde os créditos dos programas de graduação e
pós-graduação daFaculdadeRobertoMirandapoderãoseraceitoscomocréditosparaoprograma
degraduaçãodaSEG,permitindoqueoalunoreduzapelametadeotempodeestudosnoexterior
paraobtençãodoseucertificadointernacional. 

3.6.3.IN CENTIVO À  IN TERNACIONALIZAÇÃO 
Como uma IES focada na formação de geradores de empregos, a Faculdade Roberto Miranda
oferece , em caráter livre, cursos que preparam os alunos para montar filiais ou sedes de seus
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negóciosnoexterior,comsuportejurídicoecontábiloferecidoemparceriacomescritóriosbaseados
emSanFrancisco. 
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3.7.CO MUNICAÇÃO C OM A  CO MUNIDADE EX TERNA 
ComonormadaCPA,previstanadescriçãodaestruturaorganizacionaldaIESdentrodoPDI,os
resultados de todas as avaliações internas e externas são amplamente divulgados à comunidade
acadêmicainternaeexternaàIES. 

3.7.1.DIVULGAÇÃO D E RE LATÓRIOS D E AV ALIAÇÕES IN TERNAS E  EX TERNAS 
A IES divulgará no seu site os resultados de avaliações internas e externas a fimdegerarmáxima
transparência institucional e com isso obter sugestões de melhorias para seus cursos e
procedimentosinstitucionais. 

3.7.2.DIVULGAÇÃO D E CU RSOS 
Os cursos, datas, dias, horários, carga horária, duração, conteúdo programático, professores e
extensões internacionais estão disponíveis em um único clique através do site da Instituição. As
informaçõessobreoscursospodemserobtidaspordiversoscanais,comotelefone,whatsapp,chat
aovivoouemeventosqueaIESparticipa.
Adivulgaçãodecursosocorreatravésderedessociais,revistas,jornais,rádioetelevisão. 

3.7.3.EX TENSÃO 
Asatividadesdeextensãotemdivulgaçãonosite,emrevistas,redessociais,email-marketing,rádioe
demaismídiasimpressaseeletrônicasdeacordocomotema. 

3.7.4.PE SQUISA 
AspesquisasserãodisponibilizadasnoblogdarevistacientíficadaIESquetemacessopúblico.Os
resultadoscompiladosserãopublicadosemveículosdegrandecirculaçãocomorevistassetorizadase
publicaçõescientíficasdiversas. 

3.7.5.TR ANSPARÊNCIA IN STITUCIONAL 
A IES tem como valor fundamental a transparência e a divulgação de resultados e da forma de
conduçãodassuasoperaçõesestãodisponíveisparaacomunidadeinternaeexternaàFaculdade. 
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3.7.6.OU VIDORIA 
Qualquer indivíduo pode acessar a ouvidoria daFaculdadeRobertoMirandaatravésdosdiversos
canais previstos para esse fim, conforme previsto no PDI e nos PPCs da IES. O ouvidor estará
disponívelpelosseguintescanais: 
ouvidoria@urm.com.br 
Whatsapp:1194366.2738 
Secretaria:Atravésdeformuláriopróprio 
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3.8.CO MUNICAÇÃO IN TERNA 
A IES conta com diversos canais de comunicação com a comunidade interna, seus docentes,
discentesecorpotécnico-administrativoparadivulgaçãodasinformaçõesacercadosresultadosdas
avaliaçõesrecentes,dadivulgaçãodoscursos,daextensãoepesquisa,daexistênciademecanismosde
transparênciainstitucionaleouvidoria,entreoutros. 

3.8.1.DIVULGAÇÃO D E RE LATÓRIOS D E AV ALIAÇÕES IN TERNAS E  EX TERNAS 
A IES divulgará no seu site os resultados de avaliações internas e externas a fimdegerarmáxima
transparência institucional e com isso garantir que a comunidade interna tenha acesso aosdados
relativosaosprogressosobtidoseànecessidadedemelhorias. 

3.8.2.DIVULGAÇÃO D E CU RSOS 
Os cursos, datas, dias, horários, carga horária, duração, conteúdo programático, professores e
extensõesinternacionaisestãodisponíveisemumúnicocliqueatravésdositedaInstituição.Tanto
paraacomunidadeexternaquantoparaainterna. 
Porém a comunidade interna tem acesso a uma série de documentos e informações adicionais
atravésdanuvemdigitaldaFaculdadeRobertoMiranda,quearmazenatodoconhecimentogerado
apartirdetodososcomputadoresdainstituiçãoatravésdoRepositórioInstitucionaldaFaculdade
RobertoMiranda,quedáacesso,abancocomTrabalhosdeconclusão,artigosedadosdocentrode
pesquisaerevistacientífica. 
Além destes canais, qualquer membro da equipe técnico-administrativa da Faculdade Roberto
Mirandatemacessoàsgradescurriculares,professoresecalendários,poisestessãodisponibilizados
de maneira colaborativa, de modo que as demandas dos alunos possam ser atendidas sempre de
maneiraimediata.
EXTENSÃO 
Asatividadesdeextensãotemdivulgaçãonosite,emrevistas,redessociais,email-marketing,rádioe
demaismídiasimpressaseeletrônicasdeacordocomotema. 
PESQUISA 
AspesquisasserãodisponibilizadasnoblogcientíficodaIESquetemacessopúblico,tantointerno
quantoexterno.Osresultadoscompiladosserãopublicadosemveículosdegrandecirculaçãocomo
revistassetorizadasepublicaçõescientíficasdiversas. 
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TRANSPARÊNCIAINSTITUCIONAL 
A IES tem como valor fundamental a transparência e a divulgação de resultados e a forma de
conduçãodassuasoperaçõesestádisponívelparaacomunidadeinternaeexternaàFaculdade. 
OUVIDORIA 
Qualquer indivíduo pode acessar a ouvidoria daFaculdadeRobertoMirandaatravésdosdiversos
canaisprevistosparaessefim,conformeprevistonoPDIenoPPCdaIES. 

3.8.3.GR UPOS D E TR ABALHO 
Discentes, docentes e corpo técnico-administrativo se comunicam de maneira rápida, fácil e
instantâneaatravésdegruposdetrabalhomontadosparacadaturma,temaeprojetoemandamento
atravésdeaplicativodemensagensinstantâneas.Alémdocorreioeletrônico,oqualtodospossuem. 
A Instituição dispõe de salas de videoconferência que permitem que sejam formados grupos de
trabalhocommembrosgeograficamentedispersos. 

3.8.4.MU RAL DIGITAL 
A Faculdade Roberto Miranda dispõe de um mural digitalquemantémsuacomunidadeinterna
informadaacercadosmaisimportantesacontecimentosnoâmbitodaIES. 

3.8.5.RE DES SO CIAIS 
AIEStempenetraçãoemtodasasredessociais,comoLinkedin,Instagram,Google+eFacebook. 

3.8.6.EB OOKS 
Ésolicitadoaosprofessoresquedisponibilizemseusmateriaisdidáticosparapublicaçãoemformato
deE-booksatravésdaAmazon.comeoutrosmecanismosdedistribuiçãomundiais. 

3.8.7.RE LATÓRIOS D E PE SQUISA 
Osgruposdepesquisa,cujaformaçãoestáprevistacomoprocedimentodaFaculdadeprevistosno
PDI,dentrodasPolíticasdePesquisa,sãoresponsáveispelaproduçãoderelatóriosdepesquisaque
exporãoosresultadosdaspesquisasdosdocentesediscentesnosdiversoscamposdoconhecimento
abrangidospelaIESeseuscursos. 
OsrelatóriosserãodisponibilizadosnositedaIES,emseuBlogCientíficoedemaispublicações,já
mencionadas. 
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3.9.PO LÍTICA D E AT ENDIMENTO A OS DISCENTES 
O atendimento ao aluno será feito pelos coordenadores, pelo atendimento psicopedagógico,pela
ouvidoria,pelasecretariaepelos tudentconcierge. 
Oatendimentoaosalunosnasquestõespertinentesaoplenodesenvolvimentoacadêmicodoaluno
e suas questões relativas ao cursoescolhidopeloalunoserãoatendidaspelocoordenadordecurso
ouassistentedecoordenaçãodecursosquedisporáde20horassemanaisparaatenderosalunos. 
O atendimento psicopedagógico será ofertado aos alunos também em período extra aula por
psicopedagoga em local apropriado. Casos excepcionais a critério da psicopedagoga podem ser
atendidosduranteoperíododeaulas. 
A Faculdade Roberto Miranda conta com Ouvidor instituído e de atuação independente que
recepcionaasdemandasdosalunosedaráodevidoencaminhamentoàsolicitaçãodosalunos.Este
ouvidorestarádisponívelpelosseguintescanais: 
ouvidoria@urm.com.br 
Whatsapp:1194366.2738 
Secretaria:Atravésdeformuláriopróprio 
Ostudentconciergetemafunçãodeauxiliarosalunosemrelaçãoàsdificuldadesnãopedagógicas,
comohospedagem,alimentação,transporte,atividadesdeentretenimento,entreoutros. 
concierge@urm.com.br 

3.9.1.ÓR GÃO D E AP OIO PE DAGÓGICO 
OapoiopedagógicoaosdocentesediscenteséoferecidopeloNAPE,NúcleodeApoioPedagógico
e Psicopedagógico, composto pelaSecretáriaGeral,pelapsicopedagogaepelosmembrosdoNDE
decadacurso. 
O NAPE é um órgão de assessoramento didático-pedagógico da Faculdade Roberto Miranda
dedicadoaoacompanhamentoeapoioàoperacionalizaçãodeatividadesacadêmicas. 
● Formar um quadro de docentes qualificados, criativos e com embasamento teórico
compatívelàsnecessidadesdosdiscenteseàsexigênciasdomundocontemporâneo; 
● Qualificar profissionais aptosparadesenvolvernainstituiçãoumadocênciacomprometida
àsnecessidadessociaisdacomunidade; 
● Elaborar e operacionalizar a formação inicial dos docentes, tendo, como princípio, a
formaçãosignificativadosprofessores; 
● Elaborareoperacionalizaraformaçãocontinuadadosdocentes; 
● Organizar as atividades de planejamento e avaliação docente, no início de cada semestre
letivo; 
● Acompanhar as atividades planejadas pelos docentes, dando-lhes suporte pedagógico
semprequenecessário; 
● Subsidiarmaterialmenteeteoricamentetodasasnecessidadesdodocente; 
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● Fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito da instituição, com vistas à
consecuçãodosobjetivosinerentesaacademia; 
● Apoiar e orientar o educando em sua trajetória acadêmica, instrumentalizando-o para
construção/reconstrução do conhecimento e para formação denovossaberes,baseadoem
critérios de cientificidade, que permitam a atuação consciente do profissional junto ao
mundodotrabalho; 
● Analisar e encaminhar as demandas dos alunos, no que diz respeito às dificuldades de
aprendizageme/oufinanceiras; 
● Implementar um programa de Nivelamento Acadêmico, que possibilite ao educando
condiçõesdeeqüidadeeprosseguimentodeestudos; 
● Orientarosalunosnaorganizaçãodosdiretóriosestudantisouacadêmicos; 
● Implementar ações que visem acompanhar os egressos dos Cursos de Graduação da IES.
Dessesresultados,retroalimentaraspropostaspedagógicasdoscursos; 
● Fomentarainiciaçãocientíficacomoprincípiopedagógicoeeducativodosdiscentes. 
● Facilitar o acesso e a permanência do estudante da Faculdade Roberto Miranda, aos
programasdeintercâmbioacadêmicoeculturaleiniciaçãocientífica. 

3.9.2.PR OGRAMA D E NIVELAMENTO  
O programa de nivelamento visa atender aos alunos que eventualmente tenham dificuldade em
acompanharasaulas. 
Este programa compreende nos primeiros semestres dos cursos umprogramadenivelamentoem
portuguêsematemáticadesenvolvidonoturnodamanhãapósohoráriodeencerramentodasaulas,
sendogratuitoefacultativoatodososalunosdaFaculdadeRobertoMiranda.Aolongodocursoos
alunosqueprecisaremdeapoioemoutrasdisciplinasserãoatendidospeloprogramademonitoriae
pelosprofessoresRTIeRTP,quededicarãopartedesuashorasàsatividadesdeapoioaodiscente. 

3.9.3.PO LÍTICA D E ES TÁGIOS 
AFaculdadeRobertoMirandapormeiodedepartamentodeestágiosedoRegulamentodeEstágio
oferta a todos os alunos a oportunidade de realizarem um estágioqueconformeaLei11788/08,
estágio é oatoeducativoescolarsupervisionado,desenvolvidonoambientedetrabalho,quevisaà
preparaçãoparaotrabalhoprodutivodeestudantesqueestejamfrequentandoensinomédioregular
eprofissional,graduandos,ensinodeeducaçãoespecialeúltimosanosdoensinofundamentalEJA
(educaçãoparajovenseadultos). 
Na Faculdade Roberto Miranda o estágio pode ser obrigatório quando parte do componente
curricularobrigatórioprevistanoPPCdocursooupodeseropcional. 
O estágio objetiva o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a
contextualizaçãocurricular,colaborandoparaodesenvolvimentodoestudante,acidadaniaeparao
trabalho. 
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Asnormaseregraspertinentesaosestágioscurricularesobrigatóriosefacultativosestãoexpressasno
Manual de Estágio da FaculdadeRobertoMirandaenoscasosespecificidadesdecadacursopode
sercomplementadoporregulamentoespecíficodecadacurso.
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3.10.ES TÍMULO À  PR ODUÇÃO DISCENTE E  À  PA RTICIPAÇÃO E M EV ENTOS  
AFaculdadeRobertoMirandaprevêemsuaspolíticasdeensino,extensãoepesquisa,nodescritivo
de funções da coordenação e corpo docente, como função dos órgãos colegiados e no órgão de
apoiopedagógicodiversasaçõesdeapoioàrealizaçãodeeventosinternos. 
Assim,estáprevistonoPDIcomoexigênciaaosdocentesecoordenadoresaorganização,ofomento
e o suporte à organização de eventos internos, como o Perspectivas da Arquitetura de Luxo, o
Perspectivas dos Eventos de Luxo, o Billion Dollar Breakfast, a Semana daHotelaria,aSemanada
Consciência Negra e uma intensa participaçãonaSãoPauloDesignWeek,ondeosalunosterãoa
possibilidadeparticipardaproduçãoartísticadeinstalaçõesinternaseexternasqueficarãodelegado
paraacidade,jáqueaEscolaéumadaspatrocinadorasdoeventoetemesteconvêniofirmadocoma
organizadoradoevento. 
AsiniciativasdealunoseprofessoresparaacriaçãodenovoseventosinternostemtotalapoiodaIES
eagarantiadosucessodoseventosjáprevistoseplanejadosedefuturoseventosqueserãocriados,
reside no fato de estar previsto no PDI, no PPC, na regulamentação dos órgãos colegiados e
inclusive na carga horária dos docentes e coordenadores, que atuam em RTI e RTP, o apoio à
realizaçãodosmesmos. 
Em outras palavras, existe uma política consistente para que as ações de apoio se materializem e
acimadetudo,mãodeobraremuneradaeincumbidadedarapoioaosdiscentespararealizaçãode
eventosinternosarrojadosedesucesso. 
Outro evento interno que já existe e será conduzido pelos alunos de graduação é o Wedding
Planning® - Encontro Internacional de Organizadores de Casamentos, de propriedade da
Instituição. 

3.10.1.EV ENTOS EX TERNOS 
Oprogramadeapoioàparticipaçãoemcongressos,seminários,palestras,viagensdeestudosevisitas
técnicas faz parte do DNA da instituição e a participação de docentes, discentes e corpo
técnico-administrativo em eventos externos é garantida em padrões que poucas instituições de
ensinopodemoferecer. 
Isso porque a Faculdade Roberto Miranda tem seus próprios eventos internacionais, em Paris,
Milão,LosAngeleseNovaYorkcomdiversasediçõesjárealizadas. 
Alémdapossibilidadedainscriçãoparaalunosocorreremcondiçõesespeciais,aEscolasorteiatodos
os anos em seu evento denominado Overview, vagas gratuitas nos programas internacionais
oferecidospelaInstituição. 
As ações previstas no programa de apoio à realização de eventos internos, externos e àprodução
discente ainda contemplamingressosemeventoscomoCasacor,ondeaEscolajáofereceingressos
gratuitosparatodososalunosdesde2009,Equipotel,Expo-revestir,HighDesign,ConoteleCasar,
entreoutras. 
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3.10.2.PR ODUÇÃO DISCENTE 
Por ter uma Revista Científica própria, um blog científico e parcerias commaisde30periódicos
especializados, a difusão da produção discente temespaçogarantidoparaserveiculadaeportanto
existe uma pressão interna sobre a produçãodiscente,presentenaspolíticasdeapoioàpesquisae
produçãocientífica,cultural,tecnológicaeartísticapresentenoPDI. 
ApolíticadeincentivoàproduçãodiscenteéumapráticaconsolidadanaEscolahámaisde15anos.
Um exemplo do nível de incentivo a produção discente é observável nas extensõesinternacionais
que a Escola realiza desde 2011, onde os alunos são demandados a desenvolver um anal da
conferênciainternacionaldenominadoSummitCompendium. 
AFaculdadeRobertoMirandatemcompêndiosdesenvolvidospordiscentesedocentesemeventos
educacionaispróprios criados,organizadoseentreguespelaFaculdadeemdiversospaíses: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ILuxuryHospitalitySummit®Paris-2011-HotelRitzParis 
IILuxuryHospitalitySummit®Paris-2013-HotelGeorgeVParis 
ILuxuryEventsSummit®LosAngeles-2014-HiltonUniversalLA 
ILuxuryHotelDesignSummit®Milan-2015-ArmaniHotelMilan 
IIILuxuryHospitalitySummit®Paris-2015-PlazaAthenéeParis 
IILuxuryHotelDesignSummit®NewYork-2015-WaldorfAstoriaNY 
IILuxuryEventsSummit®LosAngeles-2015-WHollywoodLA 
ILuxuryArchitectureSummit®Milan-2017-FourSeasonsMilan 
IIILuxuryHotelDesignSummit®NewYork-2017-PlazaAthenéeNY 
IILuxuryArchitectureSummit®Milan-2019-ArmaniHotelMilan 
IVLuxuryHotelDesignSummit®NewYork2019-HotelBaccarat 

Estes compêndios são produções que permeiam ciência, tecnologia, cultura e arte, reunindo os
pontos de vista de centenas de alunos, professores e palestrantes que participaram destes eventos
internacionais. 
O extrato dos compêndios é publicado nos veículos da Faculdade e também enviado aos
participantes em um processo de releituradoconhecimentoatravésdediferentesprismas/mentes.
Processoinovador daFaculdadeRobertoMirandaparaoincentivoàproduçãodiscente. 

3.10.3.IN OVAÇÃO TE CNOLÓGICA E  PR OPRIEDADE IN TELECTUAL 
Estãoprevistasdiversasaçõesinstitucionaisvisandoofomentoàinovaçãotecnológicaeoincentivo
eproteçãoàpropriedadeintelectual. 
A plataforma didático-educacional da instituição denominadaosQuatroI´sdoAprendizado® tem
incluída como primeiro pilar a inspiração, ou seja, incentiva a inovação através daprovocaçãode
insights no aluno e de maneira insistente incentiva a busca por caminhos que ainda não foram
trilhados. 
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Novas tecnologias,novasformasdepensareasoluçãodeproblemasantigossãotratadosnasaulas
comousodetécnicaseexercíciosvisandoodesenvolvimentodacriatividade. 
A política de incentivoàpesquisa,àgeraçãodeconteúdoeoscaminhosdisponibilizadospelaIES
paraqueosalunoseprofessorespubliquemartigosdesuapropriedadepermeiamasaçõesprevistas
nestePDIdemaneiraintensiva. 
O ambientef ísicodaIES,sualocalização,laboratórioseinstalaçõescontemplamoquehádemais
modernoemtermosdeequipamentosetecnologia.Talambiente,porsisó,jáfomentaainovação,
mesmocomcursosnaáreasdehumanas,poissistemasinformatizados,hardwareesoftwarepodem
ser a solução para questões de atendimento, gestão de pessoas, vendas, distribuição e controles
administrativosefinanceirosnasáreasalvodoscursosdaInstituição. 
3.10.3.1.P
 A RCERIA M
 A RCAS E  P
 A TENTES 
Os alunos contam com amparo para registro de propriedade intelectual através de parceria
estabelecidacomescritóriosderegistrodemarcasepatentesperanteoINPI(InstitutoNacionalda
PropriedadeIntelectual). 
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4.PO LÍTICAS D E GE STÃO 
4.1.PO LÍTICA D E FO RMAÇÃO E  CA PACITAÇÃO DO CENTE 
As políticas da Faculdade Roberto Miranda para formação e capacitação docente envolvem o
incentivo e o auxílio direto à participação em eventos científicos, em programas de capacitação
técnicaeacadêmica. 
Oincentivoàcapacitaçãodocentetambémestápresentenoplanodecarreiraquedápromoçãode
cargoesaláriosconformeodocenteavancedentrodapolíticadequalificação. 

4.1.1.PO LÍTICAS D E QU ALIFICAÇÃO 
A. Serão oferecidas bolsas de estudo integrais aos funcionários que queiramcursarqualquer
umdoscursosdaFaculdadeRobertoMiranda; 
B. Excetuando-seoscargosdiretivos,osdemaisfuncionáriosdevemparticipardeumplanode
qualificação projetado pelos dirigentes da Instituição, em que são envolvidos todos os
agentespartícipesdoprocesso. 
C. O plano de qualificação compreendeworkshopsparaimplementaçãodemelhoriasatravés
dacapacitaçãodosdocentes. 
D. OsdocentesdaFaculdadeRobertoMirandasãoincentivadosaparticipardeprogramasde
pós-graduaçãostrictosensu,pesquisaeprogramasdepós-doutorado. 

4.1.2.PL ANO D E CA RREIRA 
OPlanodecarreiradaFaculdadeRobertoMirandaapresentadoisníveisdeenquadramento: 
A. Baseado nos processos abordados no item "Políticas de Qualificação", enquadra os
funcionáriossegundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
B. Levaemcontaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),
seráacrescido5%nosaláriodofuncionário. 
Alémdisso,aFaculdadeRobertoMirandaestimulaodesenvolvimentodosprofessorespormeiode
participaçãoemcongressoseeventosdaárea,ofertadecursosdeaperfeiçoamentodocente,inclusive
naLínguaBrasileiradeSinaisLIBRAS. 

4.1.3.CO NVÊNIOS IN TERNACIONAIS  
AFaculdadeRobertoMirandatemconvêniosdedescontoecooperaçãoeducacionalcomalgumas
das maiores Universidades do mundo, a University of Central Florida, em Orlando, o Menlo
CollegeemPaloAlto,noValedoSilícioeogrupoSEG(SwissEducationGroup)omaiorgrupode
UniversidadesdaSuíça. 
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Os convênios celebrados com as instituições estrangeiras permitem aos discentes da Faculdade
RobertoMirandaobteremdiplomasdeduplacertificaçãonametadedotempoecomametadedo
investimentoqueteriamsemoconvêniodecooperaçãobilateralestabelecido. 
Além disso, a FaculdadeRobertoMirandapossuiunidadepróprianosEstadosUnidos,localizada
no coraçãodoValedoSilício,regiãoaosuldeSãoFrancisco,conhecidacomoberçodainovaçãoe
doempreendedorismo. 

4.1.4.FO RMAÇÃO ST RICTO-SENSU 
A Faculdade RobertoMirandaofereceatodososdocentesapossibilidadedecursaremprogramas
de pós-graduação stricto sensu através de programas de bolsa auxílio e convênios como prática
previstasnoProgramadeAtualizaçãoPermanente(PAP)eregulamentadasnaManualdoProfessor. 
Além disso, está previsto o pedido de autorizaçãodeMestradoemDocênciadoEnsinoSuperior,
batizadopelaInstituiçãodeMestradoemDocênciaInternacional,umavezquesepretendeoferecer
uma parte do programaopcionalmentenasedeNorte-AmericanadaFaculdadeRobertoMiranda
naCalifórnia. 
OpedidodeautorizaçãojuntoàCAPESjáfoiconsignadoemATAdoCONSU,disponívelnasede
daInstituiçãoemSãoPaulo. 

4.1.5.RE GULAMENTAÇÃO 
APolíticadeFormaçãoeCapacitaçãoDocenteContinuadadaFaculdadeRobertoMirandaéregida
por regulamento próprio, disponível para acesso dos docentes no Ambiente Virtual de
Aprendizagem,presentenoManualdoProfessoredisponívelnasecretariadainstituição.
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4.2. PO LÍTICA DE CA PACITAÇÃO E FO RMAÇÃO CO NTINUADA PARA O CO RPO 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
OdesenvolvimentohumanoéumaconstantenaEscolahojeepermaneceránoDNAdaFaculdade
RobertoMiranda. 
A participação em uma enorme gama de cursos de formação e capacitação fazem parte de suas
políticasdedesenvolvimentosustentável. 
A Faculdade Roberto Miranda incentiva a formação continuada de seu corpo
técnico-administrativodemaneiramuitocompletaeintensivaconformeprevistoemsuaspolíticas
dequalificação. 
O incentivo à formação continuada fica ainda mais evidente quando o progresso no plano de
carreiraestáatreladoàparticipaçãoemcursosdequalificaçãoprofissional. 
A IES tem parceria comaImpactaTecnologiaetemseucorpotécnico-administrativoatualmente
cursando programas de capacitação em informática. O auxílio direto à participação do corpo
técnicoadministrativoemcursosdecapacitaçãoeaperfeiçoamentopermitehojeainscriçãoemum
portfólio de mais de 80 (oitenta) cursos que tem seu custo subsidiadoem100%(cemporcento)
pelaIES,semquesejanecessáriosolicitaràdireção,bastapreencherformulárionaadministraçãoe
iniciarocursoindependentementedovalor,cargaouduração. 
Masalémdisso,osfuncionáriospodemsolicitarauxíliofinanceiroparaparticipardequalquercurso
quedesejaremalémdosconveniadoseobtémoauxíliodemaneirafáciledesburocratizadajuntoà
administração, a exemplo de cursos disponíveis para realização à qualquer tempo, como o de
assistente de bibliotecária, libras e curso de atendimento ao portador de transtorno do espectro
autista,solicitadospeloscolaboradoresesubsidiadosemsuatotalidadepelaEscola. 
Os colaboradores da Escola tem a sua disposição cursosdeinglêsdealtonível,estruturados,com
material didático-pedagógico de ponta, emaulasparticularesouempequenosgruposministrados
em seu local de trabalho, já implantados e operando3(três)vezesporsemana,comaulasdeuma
horaetrintaminutosdeduraçãocadadesde2015. 

4.2.1.PE RFIL D O CO RPO TÉ CNICO-ADMINISTRATIVO 
O corpo técnico administrativo da Faculdade Roberto Miranda é composto por um diretor,um
coordenador em tempo, um assistente de coordenação, uma controller, uma supervisora
financeiro-administrativa,umassistentedecobrança,etrêsvendedores. 
Conforme disposto em seu PDI, a Faculdade Roberto Miranda conta com estúdios de ponta
especializados em produção EAD, todaviatemumailhadeediçãoprópriaeinvestiupesadamente
nacapacitaçãodeprofissionaisinternosparasuprirademandadoensinoàdistância. 
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A política de qualificação permanente garante que o corpo técnico-administrativo tenha maior
autonomiaesegurançanoapoioàproduçãoaudiovisual. 

4.2.2.PO LÍTICAS D E QU ALIFICAÇÃO 
A. Serão oferecidas bolsas de estudo integrais aos funcionários que queiramcursarqualquer
umdoscursosdaFaculdadeRobertoMiranda; 
B. Excetuando-seoscargosdiretivos,osdemaisfuncionáriosdevemparticipardeumplanode
qualificação projetado pelos dirigentes da Instituição, em que são envolvidos todos os
agentespartícipesdoprocesso. 
C. O plano de qualificação compreendeworkshopsparaimplementaçãodemelhoriasatravés
dacapacitaçãodoscolaboradores. 
D. Os colaboradores da Faculdade Roberto Miranda são incentivados a participar de
programasdecursoslivres,pós-graduaçãoeprogramasdequalificaçãoprofissional. 
PLANODECARREIRA 
OPlanodecarreiradaFaculdadeRobertoMirandaapresentadoisníveisdeenquadramento: 
A. Baseado nos processos abordados no item "Políticas de Qualificação", enquadra os
funcionáriossegundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
B. Levaemcontaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),
seráacrescido5%nosaláriodofuncionário. 
Alémdisso,aFaculdadeRobertoMirandaestimulaodesenvolvimentodosprofessorespormeiode
participaçãoemcongressoseeventosdaárea,ofertadecursosdeaperfeiçoamentodocente,inclusive
naLínguaBrasileiradeSinais(Libras). 

4.2.3.PA RTICIPAÇÃO GR ATUITA E M PR OGRAMAS D E GR ADUAÇÃO E  PÓ S-GRADUAÇÃO 
Além dos cursos de formação continuada, oferecidos em profusão e em todas as direções e
especialidades, a IES oferece bolsas integrais para participaçãodetodososmembrosdoseucorpo
técnico-administrativoemqualquerumdeseuscursosdegraduaçãooupós-graduação. 
Em suma, além de ter uma maciça política de formação e capacitação do corpo técnico
administrativo, abrangente, de alto nível, flexível, facilitada e integralmentesubsidiadapelaIES,a
Instituição premia os colaboradores que participam dos treinamentos com promoção de cargo e
aumentosalarial. 

4.2.4.RE GIME D E TR ABALHO 
O corpo técnico administrativo da Faculdade Roberto Miranda é contratado em regimedeCLT
com40horasdetrabalhosemanal. 
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4.2.5.RE GULAMENTAÇÃO 
A Política de Capacitação Formação Continuada para o Corpo Técnico-Administrativo da
FaculdadeRobertoMirandaéregidaporregulamentopróprio,disponívelparaacessodosdocentes
noAmbienteVirtualdeAprendizagem,presentenoManualdoProfessoredisponívelnasecretaria
dainstituição. 
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4.3.PO LÍTICA DE CA PACITAÇÃO E FO RMAÇÃO CO NTINUADA PARA O CO RPO DE TU TORES 
PRESENCIAIS E  A  DISTÂNCIA 
A Faculdade Roberto Miranda disponibiliza aos docentes, tutores ecorpotécnico-administrativo
umasériedecursosdeatualizaçãocujainscriçãopodesersolicitadadiretamenteaodepartamentode
RHdaInstituiçãoquetemautonomiaerecursospara providenciarainscriçãodocolaboradorde
maneirarápidaedesburocratizada. 
ÓrgãoscolegiadoscomoCONSU,CONSEPE,NDEeCPAtambémtemautonomiaparasolicitar
cursos de capacitação para docentes, tutores e corpo-técnico administrativo diretamente ao
departamento de recursos humanos baseados nas demandas oriundas dos processos de avaliação
conduzidospelaInstituiçãoouapartirdademandadediscentesedesugestõespostadasnoscanais
doProgramadeAtualizaçãoPermanentedaFaculdadeRobertoMiranda|PAP. 

4.3.1.RE GULAMENTAÇÃO 
A Política de CapacitaçãoFormaçãoContinuadaparaoCorpodeTutoresdaFaculdadeRoberto
Miranda é regida por regulamento próprio, disponível para acesso dos docentes no Ambiente
VirtualdeAprendizagem,presentenoManualdoProfessoredisponívelnasecretariadainstituição. 
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4.4.GE STÃO IN STITUCIONAL 
Comautonomiaabsolutaentreosórgãosdegestãoecolegiados,agestãoinstitucionaldaFaculdade
Roberto Miranda terá ampla participação de professores, técnicos e sociedade civil organizada,
graças à estrutura desses órgãos que assegura, conformeépossíveldepreenderdeseuregimento,a
representatividadeigualitáriadetodosossegmentosapontados. 

4.4.1.ES TRUTURA OR GANIZACIONAL 
Arepresentatividadedetodosossegmentosestágarantidapelaestruturaorganizacionalprevistaem
regimentoparaosórgãosdegestãoecolegiadosdaIES. 
OregimentointernodaFaculdadeprevêaparticipaçãodeformaigualitáriadeprofessores,técnicos,
estudantesesociedadecivilorganizada,alémdeestabelecercritériosclarosparaindicação,eleiçãoe
recondução de membros em cada órgão, bem como as políticas para realização e registro de
reuniões,conformeosmaisrigorososcritériosdeavaliaçãodaGestãoInstitucional. 

4.4.2.DO S Ó RGÃOS E  D O S EU FU NCIONAMENTO  
Art. 6.º -AFaculdadeRobertoMiranda,paraosefeitosdesuaadministração,sobasupervisãoda
mantenedora, compreende órgãos deliberativos e normativos, órgãos executivos e órgãos
suplementaresecomplementares. 
§1.º-SãoórgãosdeliberativosenormativosdaFaculdadeRobertoMiranda 
I-ConselhoSuperior; 
II-ConselhodeEnsino,PesquisaeExtensão; 
III-ColegiadosdeCursosdegraduação. 
§2.º-SãoórgãosexecutivosdaFaculdadeRobertoMiranda: 
I.-DiretoriaGeral,quecompreendetambémaDiretoriaAcadêmicaeaDiretoria 
Administrativa; 
II.CoordenaçãodeCurso. 
§3.º - São órgãos suplementares e complementares da Faculdade Roberto Miranda I - Núcleos
DocentesEstruturantes-NDE. 
II.NúcleodePráticaProfissional. 
III.NúcleodeAssistênciaaoEstudante. 
IV.ComissãoPrópriadeAvaliação-CPA. 
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V.ComissãoLocaldoPROUNI. 
VI.Ouvidoria. 

4.4.3.DO S ÓR GÃOS DE LIBERATIVOS E  D O SE U FU NCIONAMENTO  
Art. 7.º - Ao Conselho Superior e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aplicam-se as
seguintesnormas: 
I - os Colegiados funcionam comapresençadamaioriaabsolutadeseusmembrosedecidempor
maioriasimples,salvonoscasosprevistosnesteRegimento; 
II-opresidentedosColegiados,alémdeseuvoto,tem,noscasosdeempate,ovotodequalidade; 
III . as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, extraordinariamente, por
convocaçãodoPresidenteouarequerimentode1/3(umterço)dosmembrosdorespectivoórgão; 
IV- asreuniõesquenãoserealizememdataspré-fixadas,nocalendárioacadêmico,sãoconvocadas
com antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo em caso de urgência, constando da
convocaçãoapautadosassuntos; 
IV-asreuniõesdecarátersolenesãopúblicasefuncionamcomqualquernúmero; 
V-dasreuniõesélavradaata,lidaeassinadanamesmareuniãoounaseguinte; 
VI - é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o comparecimento dos
membrosàsreuniõesdosColegiados.
§1.º-Sãoadotadasasseguintesnormasnasvotações: 
a)nãoéadmitidoovotoporprocuração; 
b)osmembrosdosColegiados,queacumulemcargosoufunções,têmdireito,apenas,aumvoto. 
§2.º - A votação é secreta, quando se tratar de casos pessoais, ou quando o Conselho assim
determinar,arequerimentodealgummembro. 
§3.º - As decisões dos Colegiados são tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao
Presidente,alémdodemembro,ovotodedesempate. 
§4.º-AsdeliberaçõesdecaráternormativoassumemaformadeResolução. 
§5.º - Ausente a 3 (três) reuniões consecutivas, sem motivo justificado por escrito, a critério do
PresidentedoConselho,oMembropodeserafastadodassuasfunçõesedorespectivocargo. 
Art. 8.º - Os Órgãos Colegiados reúnem-se ordinariamente uma vez em cada período letivo, e
extraordinariamente, mediante convocação do Diretor, sempre que se julgar necessário ou
conveniente,ou,ainda,porsolicitaçãodedoisterçosdeseusmembros. 
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4.4.4.DO  CO NSELHO SU PERIOR 
Art. 9.º - OConselhoSuperior,adiantesomenteCONSU,órgãomáximodenaturezanormativa,
consultivaedeliberaçãodaFaculdadeRobertoMiranda,éconstituído: 
I-peloPresidentedaMantenedora; 
II.peloDiretorGeral; 
III.pelosDiretorAcadêmicoeDiretorAdministrativo;
IV-pelaSecretáriaGeral; 
V-pordoiscoordenadoresrepresentandooscursosdegraduação; 
VI-pordoisrepresentantesdocentes;VII-porumrepresentantediscente. 
§1.º-OmandatodosmembrosprevistosnosincisosI,II,III,IV,VeVIédedoisanos,permitidaa
recondução. 
§2.º-OmandatodorepresentanteprevistonoincisoVIIédeumano. 
§ 3.º - Os representantes da Comunidade são escolhidos pelo Conselho Superior, dentre nomes
apresentadospelosórgãosdeclassedeâmbitolocal,commandatode1(um)ano. 

4.4.5.DO  CO NSELHO D E EN SINO PE SQUISA E  EX TENSÃO  
Art. 11 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão técnico de coordenação e
assessoramento,emmatériadeensino,pesquisaeextensão,éconstituído: 
I-peloDiretorAcadêmico,seuPresidente; 
II-pordoisrepresentantesdocentes; 
III-porumrepresentantedocorpodiscente,indicadoporseuspares; 
§1.º-OmandatodosmembrosprevistosnosincisosIeIIédedoisanos,permitidaarecondução. 
§2.º-OmandatodorepresentanteprevistonoincisoIIIédeumano. 

4.4.6.CR ITÉRIO D E IN DICAÇÃO E  RE CONDUÇÃO D E ME MBROS 
Todososórgãosobedecemaregrasespecíficasdeindicaçãoereconduçãodemembrosaoscargos,de
forma que haja imparcialidade nas decisões e uma constante renovação, que confere à gestão
institucionaljovialidadeelheinsereemumprocessodemelhoriaconstante. 
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4.4.7.RE UNIÕES E  AT AS 
A gestão institucionaléacompanhadaatravésdeumcalendáriodereuniõeseatasqueregistramo
progresso da instituição aos olhos de diversos órgãos colegiados e administrativos. As atas das
reuniõesanterioressãolidasnoiníciodareuniãoseguinte,criandoumacoesãoentreaspropostase
suaexecução. 

4.4.8.SISTEMA D E RE GISTRO AC ADÊMICO 
A Faculdade Roberto Miranda utiliza o sistema GEO, Gestão Escolar On-line, que trabalha em
nuvemeoferecetodasasfuncionalidadesnecessáriasàgestãoacadêmica,pedagógicaefinanceirada
instituição. 

4.4.9.SISTEMA D E DIVULGAÇÃO D AS DE CISÕES CO LEGIADAS 
AsdecisõescolegiadassãopublicadasnoSistemadaFaculdadeeficamacessíveisatodososmembros
dacomunidadeacadêmicasendotambémdivulgadostambémemtodososeventosorganizadospela
Comissão Própria de Avaliação. Membros da sociedade civil também têm acesso às decisões dos
órgãoscolegiadosatravésdolinkdisponívelnapáginainicialdositedenominado“acessopúblico”. 




FaculdadeRobertoMiranda 
PlanodeDesenvolvimentoInstitucional2021

109





4.5.SISTEMA D E CO NTROLE D E PR ODUÇÃO E  DISTRIBUIÇÃO D E MA TERIAL DIDÁTICO  
A equipe Multidisciplinar da Faculdade Roberto Miranda será responsável pela produção e
distribuição do material didáticodaFaculdadeRobertoMiranda.Seguirãoumfluxodeprodução
em que os materiais textuais e de suporte à aula serão fornecidos pelos professores, e adaptados
conforme o caso para entrega através da plataforma Moodle. O conteúdo é, então, revisado pelo
professor,garantindotantosuaefetividadequantoaadequaçãodoconteúdoàplataforma. 

4.5.1.AT ENDIMENTO D A DE MANDA 
A Equipe MultidisciplinardaFaculdadeRobertoMirandafaráoacompanhamentodocalendário
de aulas de cada curso, solicitando o material aos respectivos professores com antecedência
conformecalendáriodepublicaçãodemateriaisdisponibilizadopelafaculdade.Paraoatendimento
destademanda,podemserutilizadososlaboratóriosdaInstituiçãoalémdesoftwaresespecializados
paraediçãodevídeos. 
A disponibilização do material ocorre através do Ambiente Virtual de Aprendizagem, e podeser
acessadosobdemandapelosalunosmatriculadosnocurso.Oplanodehospedagemcontratadopela
Faculdade Roberto Miranda excede os requisitos em número de acessos simultâneos e espaço de
armazenamento. 

4.5.2.EQ UIPE TÉ CNICA MU LTIDISCIPLINAR 
A Equipe Multidisciplinar tem como finalidade auxiliar no planejamento e implementação de
melhoriasnosprocessosadministrativoepedagógicodasatividadesàdistânciaprevistasnestePDI.
O modelo de trabalho considera as demandas específicas previstas nas Políticas de Ensino da
FaculdadeRobertoMiranda. 
4.5.2.1.C
 O MPOSIÇÃO D A E Q UIPE M
 U LTIDISCIPLINAR 
A Equipe Multidisciplinar é composta por membros da comunidade acadêmica, notadamente
professoresconteudistas,tutores,coordenadordecursoeespecialistaemtecnologiadainformação
dediferentesáreasdoconhecimento. 
Professoresconteudistas 
Para móduloscomconteúdoparcialmenteoferecidonamodalidadeàdistância,oprofessortitular
seráresponsávelpelaadequaçãodoconteúdoentreguepresencialmenteeàdistância. 
Tutores 
O tutor participa ativamentedapráticapedagógicaetemumcontatomuitomaispróximocomo
aluno, pois está presente tanto nos momentos presenciais quanto à distância. Além da tutoria,
auxilianarevisãodeconteúdoedefiniçãodeestratégiaspedagógicas. 
EspecialistaemTecnologiadaInformação 
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Em seu corpo técnico-administrativo,aFaculdadeRobertoMirandapossuitécnicocapacitadono
atendimento às demandas de infraestrutura da tecnologia da informação, atuando também no
suporteaousuário. 
4.5.2.2.R
 ESPONSABILIDADES D A E QUIPE M
 U LTIDISCIPLINAR 
A multiplicidade de perfis e decompetênciastrazidaspelosintegrantesdaequipemultidisciplinar
garantirão a formatação e entrega, ao corpo discente, de conteúdo alinhado com as Políticas de
Ensino,totalmenteadaptadosparaaentregapormeiodastecnologiasdeinformaçãoecomunicação
com a qualidade e segurança necessárias para garantir o cumprimento do perfil do egresso
estabelecido.Suasprincipaisresponsabilidadesserãoaconcepção,produção,disseminaçãoegestão
demetodologias,tecnologiaserecursoseducacionais. 
Todos os materiais, estratégias e instrumentos utilizados devem passar pela avaliação da equipe
multidisciplinar quanto à sua aplicabilidade, seu valor pedagógico e seu alinhamento com as
políticasdaInstituição. 
Osintegrantesdaequipemultidisciplinarserãoresponsáveispor: 
Professoresconteudistas 
●
●
●
●
●
●
●

Adequarasestratégiasdeensinoaoambienteonline; 
Criarp reworksa dequadosaoambienteonline; 
Revisareadaptaroconteúdo; 
Selecionarmateriaiseleiturasdeapoio; 
Adequarinstrumentosavaliativos; 
Solicitarrespostascomentadasaosprofessoresdecadadisciplina; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

Tutores 
●
●
●
●
●
●

Avaliaçãodaaplicabilidadedomaterial; 
Organizaresequenciarconteúdosemateriaisdeapoio; 
Criar,sobsupervisãodosdocentes,fórunsegruposdediscussão; 
Definirfluxogramaecalendáriodepublicaçãodemateriais; 
Inserirrespostascomentadasnasavaliações; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

EspecialistaemTecnologiadaInformação
●
●
●
●

Avaliarrecursosdisponíveisenecessáriosparaasaçõespropostas; 
Proporsoluçõesealternativasparaasestratégiaspropostas; 
Adequarosistemaaosrequisitospedagógicoseavaliativos; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

Ao final daestruturaçãoeadequaçãodosconteúdos,osmembrosdaEquipeMultidisciplinar
realizamreuniãoparadebateevalidaçãofinaldoconteúdoesuaformadedisponibilizaçãoem
conjunto. 
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4.5.2.3.P
 L ANO D E A
 ÇÃO E  P
 R OCESSOS D E T R ABALHO 
Conforme Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar, o processodevalidaçãodeconteúdospara
publicação no Ambiente Virtual de Aprendizagem segueumfluxodeterminadoparagarantirsua
adequaçãoecorretaapreensãopeloaluno. 
Apósadefiniçãoinicialdoconteúdo,osprofessorestitularesdedisciplinasintegralouparcialmente
ofertadas na modalidade a distância devem submeter o mesmo à apreciação da Equipe
Multidisciplinar.Essa,porsuavez,faráasdevidasadaptaçõesesugestõesnoconteúdo,quedevem
ser devolvidas ao professor titular para revisão e validação final. Somente depois de validados os
conteúdospoderãoserproduzidosepublicadosparaosalunos. 

4.5.3.AC ESSIBILIDADE CO MUNICACIONAL 
Alémdaacessibilidadeatitudinalearquitetônica,aFaculdadeRobertoMirandacolocaàdisposição
da comunidade acadêmica elementos e recursos de acessibilidade instrumental para eliminar
barreirasquepossamdificultarousodeferramentas,instrumentoseutensíliosporpartedealunos
portadoresdenecessidadesespeciais. 
Sãoadotadasasseguintestecnologiasassistivasparaapoioaodeficientevisual: 
Jaws: software que permite ao deficiente visual utilizar o computador com mais facilidade e
praticidadepormeiodevozsintética,permitindoaleituradoconteúdoescritonatela.Disponível
em:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permiteaousuárioaleituradeumtextoapartirdesuanarraçãoemáudio,oferecendo
adaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA: permite que usuários cegos ou com deficiência visual possam acessar e interagir com o
sistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário por meio de voz sintetizada permitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaodeficienteauditivo: 
● Vídeosapresentadosemsaladeaulacomlegendas
● Monitoresequipadoscomsistemaclosedcaption 
● AcompanhamentoextraclassepeloNape 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaoalunocombaixavisão: 
●
●
●
●
●

Avaliaçõespresenciaisemformatodigitaloubraile 
Autorizaçãoparaacompanhamentoporfiscaisouleitorescapacitados 
Materialdidáticoemformato.docoupdf 
Textosimpressosfornecidoscomaumentodefonte 
AcompanhamentoextraclassepeloNape 
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4.5.4.PL ANO D E AT UALIZAÇÃO 
Os materiais disponibilizados serão revisados e atualizados a cada turma, garantindo assim queo
aluno tenha acesso sempre ao conteúdo mais recente e exclusivo. O calendário das atualizações
seguirá o calendário dos cursos, e deverá ser acompanhado pela Equipe Multidisciplinar e pelo
NúcleoDocenteEstruturantedecadacurso. 

4.5.5.PR OGRAMA D E AP OIO À  PR ODUÇÃO AU TORAL 
Os docentes da Faculdade Roberto Miranda têmprioridadenapublicaçãodemateriaisdidáticos,
subsídiode100%dataxaderegistronaBibliotecaNacionaleespaçogarantidonaRevistaCientífica
daInstituiçãoparaapublicaçãodesuasproduções. 
OsprogramasemEADdaInstituiçãoprivilegiamaproduçãoautoraldoseucorpodocenteatravés
da remuneração pontual e extraordinária para docentes que produzirem os materiais didáticos
utilizados em aula conforme previsto na dotação orçamentária no item “Pesquisa e
Desenvolvimento”. 
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4.6.SU STENTABILIDADE FINANCEIRA 
A Faculdade RobertoMirandadesenvolveu,combaseemseus19anosdeatuaçãonomercadode
educação, um elaborado plano de desenvolvimento sustentável, que foi sabatinado por dois
importantes escritórios de consultoria especializados no desenvolvimento de planos de negócios
paraInstituiçõesdeEnsinoSuperioreCentrosUniversitários. 
A previsão de ingresso de alunos atende a padrões conservadores para o mercado de SãoPauloe
permitemocusteioeosinvestimentosemensino,extensão,pesquisaegestão. 
Oplanodenegóciosfoiatualizadoemagostode2020esuasprojeçõesforamincluídasnestaversão
do PDI com o objetivo de ajustar as datas ao andamento doprocessodecredenciamentoEADe
autorizaçãodenovoscursosjuntoaoMinistériodaEducação(MEC). 

4.6.1.DE MONSTRATIVO D E CA PACIDADE E  SU STENTABILIDADE FINANCEIRA 
Conforme disposto no PDI, as projeções de receitas e despesas permitem um desenvolvimento
sustentáveldaIES. 


Ano 

Receitas 

Despesas 

EBITDA 

2020 

5.219.198,10 

3.416.184,58 

1.228.901,72 

2021 

5.912.278,67 

5.085.121,74 

176.806,28 

2022 

8.342.279,45 

6.930.244,87 

494.383,84 

2023 

12.513.419,18 

9.516.713,75 

1.620.229,31 

2024 

17.586.317,00 

12.652.678,13 

2.999.144,00 

2025 

24.603.757,86 

16.884.951,49 

5.012.393,00 
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4.6.2.FO NTES E  US OS 
A IES não depende do resultado de matrículas na graduação para custear sua operação e os
investimentos previstos, pois a Escola hoje atua fortemente no segmento de cursos livres e
pós-graduação. 
Lídernapós-graduaçãoemArquiteturanoBrasil,temfluxopróprioparacusteiodosinvestimentos
necessários para a implantaçãodagraduaçãoEADedemaiscursospresenciaisprevistosnestePDI
comexcelência. 
A fonte e uso dos recursos pode ser observada in loco, pois os investimentos necessários para
atendimento de todososindicadorescomsuperaçãodocritériomáximojáfoifeitaequitadacom
recursosoriundosdoscursoslivresemandamento. 
Assim, a Escola tem fonte de recursos bem estabelecida que a permite suportar as intempéries
comunsaoiníciodenovosprojetossemperdadefocoouqualidade. 

4.6.3.PL ANEJAMENTO FINANCEIRO E  A  GE STÃO IN STITUCIONAL 
O planejamento financeiro prevê todos os investimentos necessários para a sustentabilidade
financeira da IES durante seu desenvolvimento institucional. Mecanismos de controle foram
adicionados à normatização dos órgãos de gestão para garantir o cumprimento das dotações e
rubricas previstas para a gestão do ensino, da pesquisa e da extensão em conformidade com o
previstonoPDI. 
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DETALHAMENTODASDOTAÇÕESERUBRICAS 

4.6.4.DE MONSTRATIVO FINANCEIRO 2021-2025 
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As dotações e rubricas compreendem investimentos em renovação da infraestrutura e
equipamentos, desenvolvimento humano da equipe técnico-administrativa e investimento na
capacitaçãopermanentedoseucorpodocente. 

4.6.5.DO TAÇÕES E  RU BRICAS 
O item P&D (Pesquisa & Desenvolvimento) engloba os investimentos para fomento à pesquisa,
assinaturas de periódicos eaparticipaçãodedocentesemembrosdocorpotécnico-administrativo
em eventos, simpósios, cursos e programas de treinamento, no Brasil e no Exterior, bem como
pagamentodeincentivoàproduçãodocenteautoral. 
No item operações estão inclusos os gastos com a produção dos eventos internos previstos no
calendário escolar, manutenção e fundo de reserva para reposição e ampliação do acervo
bibliográfico e atualização de equipamentos, além de dotações para transporte de alunos para
atividadescurriculareseextracurriculares. 
Oitemmarketingsuportaemproporçãodeaté10%,oprogramadebolsasdeestudosdaIES,vagas
para membros do corpo técnico-administrativo em programas de pós-graduação, ações de
capacitação da comunidade (workshops, cursos e laboratório) além da produção e publicação da
revistacientíficadaIES. 
A comunicação interna e externa tem dotação dentro da verba de marketing capaz de garantir a
frequênciaeabrangêncianecessáriasparaumaexcelentecomunicaçãocomacomunidade. 
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4.7.SU STENTABILIDADE FINANCEIRA:PA RTICIPAÇÃO D A CO MUNIDADE IN TERNA 
ApropostaorçamentáriaprevistanestePDIérevisadapeloCONSUeCONSEPEanualmentenos
mesesdejaneiroefevereiro. 
OsresultadosfinanceirosdaInstituiçãosãodebatidospelasinstânciasgestoraseacadêmicasvisando
envolvê-lasnagestãoderecursos. 

4.7.1.IN DICADORES D E DE SEMPENHO 
A gestão de recursos leva em conta indicadores de desempenho para acompanhamento de seu
desempenhoesustentabilidadefinanceira. 
São indicadores de desempenho difundidos internamente para ciência, participação e
acompanhamentodasinstânciasgestoraseacadêmicasdainstituição. 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desempenhodossetoresdaeconomiaaderentesaoscursos; 
Volumederecursodofundodereserva(C
 orpus1) 
Númerodealunosemprocessoseletivo; 
Produçãoacadêmicadocorpodocenteecorpotutor; 
Índicedesatisfaçãoporturma; 
Númerodealunosativos; 
Índicedeinadimplência; 
Índicedesatisfaçãodosalunos; 
Novasmatrículas; 
Inadimplênciadecurtoprazo; 
Inadimplênciacrônica; 
Taxadeevasãoporcurso. 

4.7.2.CA PACITAÇÃO E M FINANÇAS E  GE STÃO D E RE CURSOS 
Dentro dos programas de formação e capacitação de docentes, tutores e corpo
técnico-administrativoestãoprevistoscursosdegestãofinanceira,gestãodefluxodecaixaecaptação
de recursos, para que, tanto instâncias gestoras e acadêmicas sejam capazes de acompanhar e
contribuir no processo de tomada de decisões internas. Mais do que isso, atuar na captação de
recursos(fundraisingboards). 
Todasasinstânciastêmciênciadosindicadoresdedesempenhoesãoincentivadasacontribuircom
os programas que visam o atingimento de metas de produtividade, mantendo assim, de forma
pró-ativaasaúdefinanceiradaInstituição.

CorpuséadenominaçãoutilizadaporgrandeseconsolidadasUniversidadesestrangeirasparaidentificarofundode
reservadestinadoarespaldarasustentabilidadefinanceiradasInstituiçõesdeEnsinoSuperior.fonte:(HarvardHGSE-
IEM2018) 
1
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A Faculdade Roberto Miranda se utiliza do mesmo sistema degestãoadotadoporUniversidades
Norte-Americanas,ondeumfundodereserva(C
 orpus)ficaàdisposiçãodaInstituiçãoeénutrido
porumasériedeaçõesproativasepreventivasparasuamanutenção. 
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5.1.IN STALAÇÕES AD MINISTRATIVAS 
A Faculdade Roberto Miranda possui instalações administrativas completas para atividades dos
coordenadores,docenteseequipetécnico-administrativa. 

5.1.1.DIRETORIA 
Sala medindo 9 (nove) metros quadrados com mesa de trabalho e espaço para atendimento de
discentes,comisolamentoacústico,arcondicionadoecirculaçãodearnatural,iluminaçãonaturale
LED.Equipadacomcomputador,impressorawi-fi,telefoneeacessoàinternetbandalarga. 

5.1.2.SA LA D E RE UNIÕES CPA/NDE 
Sala de reuniões medindo 9 (nove) metrosquadradoscomiluminaçãonaturaleLED,isolamento
acústico, ar condicionado e circulação de ar natural. Equipada com computador, projetor,
impressorawi-fi,telefoneeacessoàinternetbandalarga. 

5.1.3.ES PAÇO D E TR ABALHO P ARA O S CO ORDENADORES D E CU RSO E  SE RVIÇOS AC ADÊMICOS 
Os coordenadores de curso têm espaço para trabalho e reuniões, medindo 9 (nove) metros
quadrados, comisolamentoacústico,equipadocomcomputadordeusoexclusivodacoordenação
com mesa de reunião para atendimento aos alunos e professores, com isolamento acústico, ar
condicionado e circulação de ar natural, iluminação natural e LED, impressora wi-fi, telefone e
acessoàinternetbandalarga. 

5.1.4.SA LA D A CO ORDENAÇÃO 
Saladestinadaao(s)coordenador(es)decursomedindo24(vinteequatro)metrosquadradospara
trabalho,reuniõeseespaçopararecebereorientaralunos,comisolamentoacústico,equipadacom
ar condicionado e circulação de ar natural, iluminação natural e LED, computador, impressora
wi-fi,projetoreacessoàinternetbandalarga. 

5.1.5.SE CRETARIA 
Amplo área medindo 28 (vinte e oito) metros quadrados com mesas de trabalho e espaço para
atendimento de discentes, circulação de ar natural, iluminação natural e LED. Equipada com
computadores,impressoraswi-fi,telefoneseacessoàinternetbandalarga. 
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5.1.6.TE SOURARIA 
Sala medindo 9 (nove) metros quadrados com mesa de trabalho e espaço para atendimento de
discentes, isolamento acústico, equipado com ar condicionado, computador, com iluminação
naturaleLED,impressorawi-fi,telefoneeacessoàinternetbandalarga. 

5.1.7.PL ANO D E MA NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção da Faculdade Roberto Miranda também prevê a avaliação periódicado
funcionamentoequalidadedosequipamentos.Aadequaçãoepertinênciadohardwareesoftware
serãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificaçõesintermediáriascolhidasatravés
deformuláriosdesatisfaçãopreenchidospelosalunosemcadamódulo. 
Quando detectada, a necessidadedeatualizaçãodeequipamentosouprogramasdolaboratóriode
informática deve sercomunicadaaoprofessor,tutoroumembrodocorpotécnico-administrativo,
que deve então encaminhar asolicitaçãoaoCONSU,quetomaráasprovidênciasnecessáriaspara
garantir ascondiçõesdeacessoeusabilidadedosequipamentosesoftware.Solicitaçõesesugestões
de novos equipamentos ou softwares também podem ser encaminhadas pelos canais de
comunicaçãodoProgramadeAtualizaçãoPermanente. 
ACPAtementresuasatribuiçõesocumprimentodoplanodemanutençãopatrimonial,queprevê
avaliação periódica dosespaçosvisandomelhoriaspermanenteseexpansão,bemcomoagestãodo
planodemanutençãopatrimonialconstantenaSecretariadaInstituição. 

5.1.8.RE CURSOS TE CNOLÓGICOS 
Além da disponibilidade da conexão wi-fi de alta velocidade, computadores e todo o suporte de
hardware e software, o corpo técnico-administrativo da Faculdade Roberto Miranda tem à sua
disposiçãotelasdevideoconferênciacomqualidadesuperiordeáudioevídeonassalasdereunião.
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5.2.SA LAS D E AU LA 
As salas de aula da Faculdade Roberto Miranda atendem de maneira excelente aos critérios de
quantidade (salas já estãodisponíveisparatodososanoseperíodosocurso),iluminaçãonaturale
artificialditadaspelospadrõesmundiaisexigidosparaaeducação,dimensõessuperioresàsexigidas
por aluno, acústica e níveis de reverberação planejados, isolamento acústico e são sonorizadas.
Possuemaindaventilaçãonaturalcruzadaeacessibilidadeplena. 
A relação entre o tamanho das salas (aprox.50m2) e o número de alunos por turma (40 alunos)
permitegrandecomodidadeeconfortoaosdiscentes. 
Todas as áreas têm acessibilidade plena para portadoresdenecessidadesespeciaisdeacordocoma
legislaçãoemvigor. 

5.2.1.SA LAS D E AU LA (DESCRIÇÃO) 
1°ano:SalaProfa.MariadoCarmodeÁvila 
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 
Suporteparacâmeracomreconhecimentofacial 


2°ano:SalaProfa.AparecidaRighini 
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 
Suporteparacâmeracomreconhecimentofacial 


3°ano:SalaProf.RicardoMiranda 
● Capacidadepara40alunos 
● Metragemde4
 9m2 
● ProjetoresLCDF
 ULLHD 
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●
●
●
●
●

Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 
Suporteparacâmeracomreconhecimentofacial 


4°ano:SalaOscarNiemeyer 
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 
Suporteparacâmeracomreconhecimentofacial 


As salas de aula existentes atendem ao primeiro e segundo anos de todas as turmas dos cursos
oferecidospelaFaculdadeRobertoMiranda. 

5.2.2.RE CURSOS TE CNOLÓGICOS P ARA AU LAS HÍBRIDAS 
Empreparaçãoparaaulashíbridasduranteoperíododerestriçõeseprotocolossanitáriosdevidoà
pandemia, todas as salas da Faculdade Roberto Miranda possuem equipamentoparatransmissão
quepossibilitaatransmissãodeaulaspresenciaiseparticipaçãodealunosremotosemsaladeaula. 

5.2.3.PL ANO D E MA NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção da Faculdade Roberto Miranda também prevê a avaliação periódicado
funcionamentoequalidadedosequipamentos.Aadequaçãoepertinênciadohardwareesoftware
serãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificaçõesintermediáriascolhidasatravés
deformuláriosdesatisfaçãopreenchidospelosalunosemcadamódulo. 
Quando detectada, a necessidadedeatualizaçãodeequipamentosouprogramasdolaboratóriode
informática deve sercomunicadaaoprofessor,tutoroumembrodocorpotécnico-administrativo,
que deve então encaminhar asolicitaçãoaoCONSU,quetomaráasprovidênciasnecessáriaspara
garantir ascondiçõesdeacessoeusabilidadedosequipamentosesoftware.Solicitaçõesesugestões
de novos equipamentos ou softwares também podem ser encaminhadas pelos canais de
comunicaçãodoProgramadeAtualizaçãoPermanente. 
ACPAtementresuasatribuiçõesocumprimentodoplanodemanutençãopatrimonial,queprevê
avaliação periódica dosespaçosvisandomelhoriaspermanenteseexpansão,bemcomoagestãodo
planodemanutençãopatrimonialconstantenaSecretariadaInstituição.
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5.3.AU DITÓRIO 
AFaculdadeRobertoMirandapossuiumauditóriomedindo98metrosquadrados,possuigrandes
janelasparaentradadeluznatural,ar-condicionadodeúltimageraçãoerevestimentoacústico. 

5.3.1.AU DITÓRIO EQ UIPAMENTOS 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1AparelhodeReproduçãodeVídeo(DVD,etc) 
Disponívelemtodososnotebooksdesaladeaula 
1EquipamentodeÁudio 
Sistemacompletodeáudiocommicrofonessemfiodeúltimageração 
1EquipamentodeClimatização(ArCondicionado,Ventilador,etc.) 
ArcondicionadosCasseteembutidos 
3EquipamentosdeComputação(MicroComputador,Notebook,Laptop,etc) 
Computadoresnotebookdeúltimageraçãoconectadosàinternetatravésdebandalarga 
3ProjetoresMultimídia(DataShow,Projetores,etc) 
Equipamentosdeúltimageraçãoparavideoconferência 

Projetores de última geração para apresentação em 3 telas distintas simultaneamente, para
apresentaçõeserealizaçãodedebatescomprofessoresdediferentespaísesemtemporealatravésda
internet. 

5.3.2.AC ESSIBILIDADE 
O Auditório da Faculdade Roberto Miranda oferece condições de acessibilidade arquitetônica
conformedescritonoplanodeacessibilidadeanexoàestePDI,noitem6.4. 
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5.4.SA LA D OS PR OFESSORES  
A sala dos professores da Faculdade Roberto Mirandapossuitodasasfacilidadesparaviabilizaro
trabalho e descanso do docente, com os recursos de tecnologia e comunicação apropriados ao
número de docentes. Possui espaço individual para a guarda de equipamentos e materiais com
chave,poltronasparadescanso,bate-papoelazer,cafeteiraefrigobar. 

5.4.1.EQ UIPAMENTOS 
Existe mais de um computador disponível pordocente,emproporçãosuficienteparaatenderaos
professorestodososturnos. 
Asaladosprofessoresteminternetwi-fibandalarga(fibraótica)exclusiva,comamaiorcapacidade
disponívelnomercado. 
Os professores têm à sua disposição impressoras, insumos de escritório, arquivo e nichos para
arquivoeguardademateriais. 
ProjetorLCD,tela,T VLEDesonorização.Café,água,leite,cháesnacks,alémdeacessoexclusivo
àcopaparaopreparodelanchesrápidos. 

5.4.2.DIMENSÃO 
A sala dos professorescomportaaté10professoressimultaneamente,mesmoadinâmicadocurso
prevendosomente2ou3professoressimultaneamentenasala. 

5.4.3.CO NFORTO 
Ventilação natural e ar-condicionado de últimageração,iluminaçãonaturaleiluminaçãoartificial
emcenáriosparaestudo,reunião,trabalhoedescanso.Poltronasemlinhoecouro. 

5.4.4.RE CURSOS TE CNOLÓGICOS 
ASaladosProfessorespossuisuaprópriatorredetabletsenotebooks,quepodemserutilizadossob
demandaparaatenderaquaisquernecessidadesacadêmicas. 
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5.5.ES PAÇOS P ARA AT ENDIMENTO A OS DISCENTES 
OsespaçosdisponíveisparaatendimentoaosalunosdaFaculdadeRobertoMirandaexcedemtodos
osindicadoresecritériosexigidosemnúmero,gêneroegrau. 
Todas assalasadministrativaspossuemespaçoparaatendimentodealunos,tantoindividualmente
quantoemgrupos. 
●
●
●
●
●
●
●
●

Secretaria 
Tesouraria 
SaladereuniãodoNDE/CPAeApoioPsicopedagógico 
Diretoria 
GabinetesRTI 
Saladosprofessores 
Saladacoordenação 
Loungedeconvivência 

Todos com dimensões adequadas e confortáveis, com iluminação natural e artificial adequadas,
acústica, ventilação natural, ar condicionado, segurança, acessibilidade plena erecémconstruídas,
mobiliadasedecoradas. 
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5.6ES PAÇOS D E CO NVIVÊNCIA E  AL IMENTAÇÃO  
5.6.1.CO FFEE LO UNGE 
Espaçoparalanchesrápidoscommesaebalcãoapoiooupreparodelanches,geladeira,microondas
earcondicionado,medindo20(vinte)metrosquadradosécompostaporumacopadepreparocom
grandesjanelasqueoferecemumailuminaçãonaturalcomventilaçãoearcondicionadospliteum
espaçolivrecommesadechásecaféexpresso. 
As áreas são dimensionadas para receber os alunos confortavelmente, uma vez que coligadas ao
grande lounge de convivência com sofás, poltronas,bancoseiluminaçãonaturaleled,ventilados,
comtodasegurança,acessibilidadeeconservaçãoconstante. 

5.6.2LO UNGE D E ES TUDO E  CO NVIVÊNCIA 
Espaço para estudo e convivência medindo 57 (cinquenta e sete) metros quadrados, ambientado
comsofásepoltronasparatrocadeidéias,atividadesindividuaiseemgrupos,pequenasreuniõesde
trabalhoelazer. 
Iluminaçãonaturaleled,ventilaçãocruzadaeacessibilidadetotal. 
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5.7. LA BORATÓRIOS, AM
 BIENTES E CENÁRIOS PARA PR ÁTICAS DIDÁTICAS:
INFRAESTRUTURA FÍSICA 
5.7.1LA BORATÓRIO D E IN FORMÁTICA  
Os alunos da Faculdade Roberto Mirandatêmàsuadisposiçãoumlaboratóriodeinformáticade
última geração com equipamentos para todos os alunos utilizarem simultaneamente e
equipamentosdereserva,adicionais. 
Acessibilidade plena, internet banda larga com a maior velocidade disponívelnomercado(acesso
dedicado),redesemfiowi-fiesoftwaresdeúltimageraçãogarantidospelapolíticadeatualizaçãode
equipamentosesoftwares. 
Espaçof ísicocomconfortoecomodidadeparaosdiscentes,cadeirasergonômicaseoutrosrecursos
deergonomia. 
Olaboratórioéequipadocomar-condicionado,projetoreteladeprojeção. 
5.7.1.1.R
 EDE W
 IRELESS 
AFaculdadeRobertoMirandatemredesemfiocominternetporfibraóticaemtodasasáreas
dasuasede,disponível24hsparaosalunos,colaboradoresedocentes. 
5.7.1.2.T O RRES D E T A BLETS E  N
 O TEBOOKS 
Alémdosequipamentosdisponíveisnolaboratóriodeinformáticaebiblioteca,osalunostêm
àsuadisposiçãonotebooksetablets(torresdeacesso)quepodemserutilizadosnoloungede
estudo e convivência bem como emqualquerdependênciadafaculdade,todosconectadosà
internetatravésdebandalargapelaredesemfio(wi-fi). 
5.7.1.3.A
 CESSO A OS E Q UIPAMENTOS D E I N FORMÁTICA 
Os alunos da Faculdade Roberto Miranda possuem livre acesso aos laboratórios de
informática,desdequedentrodeseuhoráriodefuncionamentoerespeitandoseuregulamento
interno, cabe ainda ao aluno respeitar os técnicos e pessoal de apoio que estejam nos
laboratóriosdeinformática.  
5.7.1.4.P
 L ANO D E M
 A NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção da Faculdade Roberto Miranda também prevê a avaliação periódicado
funcionamentoequalidadedosequipamentos.Aadequaçãoepertinênciadohardwareesoftware
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serãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificaçõesintermediáriascolhidasatravés
deformuláriosdesatisfaçãopreenchidospelosalunosemcadamódulo. 
Quando detectada, a necessidadedeatualizaçãodeequipamentosouprogramasdolaboratóriode
informática deve sercomunicadaaoprofessor,tutoroumembrodocorpotécnico-administrativo,
que deve então encaminhar asolicitaçãoaoCONSU,quetomaráasprovidênciasnecessáriaspara
garantir ascondiçõesdeacessoeusabilidadedosequipamentosesoftware.Solicitaçõesesugestões
de novos equipamentos ou softwares também podem ser encaminhadas pelos canais de
comunicaçãodoProgramadeAtualizaçãoPermanente. 
ACPAtementresuasatribuiçõesocumprimentodoplanodemanutençãopatrimonial,queprevê
avaliação periódica dosespaçosvisandomelhoriaspermanenteseexpansão,bemcomoagestãodo
planodemanutençãopatrimonialconstantenaSecretariadaInstituição. 
5.7.1.5.R
 ECURSOS D E I N FORMÁTICA I N OVADORES 
A Faculdade Roberto Miranda é uma das únicas Instituições do país que possui sistemas para
desenvolvimento de apresentações em realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e
holografiaemseulaboratóriodeinformática. 

5.7.2.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS ES PECIALIZADOS 
A Faculdade Roberto Mirandaofereceestruturacompletadelaboratóriosdidáticosespecializados
implantadosemníveldeexcelência 
Sendo 1 (um) laboratório de alimentos e bebidas e 4 (quatro) laboratórios de práticas de
hospedagem. 
A quantidade de laboratórios didáticos especializados implantados excede às exigências tanto em
termos de quantidade de laboratórios, quanto à quantidade deequipamentos,suaadequaçãoaos
espaçosf ísicoseàrelaçãocomasvagaspretendidas. 
Cada laboratório contacomsuasrespectivasnormasdefuncionamento,utilizaçãoesegurança,de
modo aatendertodasasvagaspretendidascomodobrodeespaçoprevistoporalunoeequipados
comtodososequipamentosnecessáriosàspráticasdehospedagemealimentosebebidas. 
OslaboratóriosdaIESpossuemacessibilidadeplena. 
5.7.2.1.L A BORATÓRIO D E A
 LIMENTOS E  B
 E BIDAS 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos, implantado com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a necessária
paraaspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemalimentosebebidas. 
O laboratório de alimentos e bebidas contempla as atividades de cozinha, bar e restaurante,
absolutamente equipados e com insumos disponíveis em quantidade e qualidade para todos os
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alunos, como linen, louças, copos, talheres, utensílios de cozinha, bar e restaurante, bem como
insumosalimentaresparaapráticadidáticadasdisciplinasrelacionadasaalimentosebebidas. 
Instalado na sede da IES, o laboratório oferece acesso a equipamentos de última geraçãoquesão
utilizadosnosprincipaishotéisdomundo. 
5.7.2.2.L A BORATÓRIOS D E P
 R ÁTICA D E H
 O SPEDAGEM 
ConvêniofirmadocomaRedeEstanplazadeHotéispermitiráaosalunosapráticadehospedagem
em ambiente reservado exclusivamente para este fim durante suas aulas práticas, com normas de
funcionamento,utilizaçãoesegurança. 
Quatro quartos de hotel de alto padrão, devidamente equipados que comportam 10 alunos
simultaneamente cada, atendendo a todos os 40 alunos com espaço de 2,2m2 por aluno em
ambienteclimatizado,iluminadoequeatendedemaneiraexcelenteosrequisitosdasdisciplinasque
orequerem. 
ParceriasdaIEScomfabricantesdeamenidades,roupariaedemaisinsumosdahotelariapermitemo
fornecimentoininterruptoeemquantidadeequalidadeexcelentesparausodosdiscentesnasaulas
práticas. 
5.7.2.3.L A BORATÓRIO D E I N FORMÁTICA / R
 E CEPÇÃO 
Paraapráticaderecepçãoereservas,olaboratóriodeinformática,ondeocorremasaulasdesistemas
dehotelaria(ERP)possuiespaçoparasimulaçãodasatividadesdodepartamento. 
5.7.2.4.L A BORATÓRIO D E P
 R ÁTICAS A
 DMINISTRATIVAS 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos, implantado com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a necessária
paraaspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemmateriais. 
O laboratório de práticas administrativas oferece espaço para práticas administrativas,
incluindoapossibilidadedeestágioreaisnoambientedaInstituição. 
5.7.2.5.L A BORATÓRIO D E M
 A TERIAIS E  E S TUDO D E S O LOS 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos, implantado com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a necessária
paraaspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemmateriais. 
O laboratório de materiais contempla as atividades de teste de resistência, uso e aplicação de
materiais de construção e acabamento, bem como experimentação de novos materiais depráticas
laboratoriais. 
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Instalado na sede da IES, o laboratório oferece acesso a equipamentos de última geraçãoquesão
utilizadosnosprincipaisprojetoseobrasdomundo. 
5.7.2.6.L A BORATÓRIOS D E C
 O NFORTO T É RMICO E  A
 CÚSTICO 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos, implantado com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a necessária
paraaspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemconfortotérmicoeacústico. 
O laboratório de conforto térmico e acústico contempla as atividades e práticas laborais para
compreensão da dispersão do som e condições climáticas para teste de materiais, móveis,
acabamentos,equipamentoseprojetosdeambientearquitetônicosconfortáveis. 
Instalado na sede da IES, o laboratório oferece acesso aequipamentosdeúltimageração
quesãoutilizadosnosprincipaisprojetoseobrasdomundo. 
5.7.2.7.L A BORATÓRIOS D E M
 A QUETES E  P
 R OTOTIPAGEM 3
 D 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos, implantado com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a necessária
paraaspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemconfortotérmicoeacústico. 
O laboratório de desenho, modelagem e impressão 3D contempla as atividades relacionadas a
criaçãodeprotótiposcomequipamentosdeinformáticadeúltimageraçãoeimpressoras3D. 
Instalado na sede da IES, o laboratório oferece acesso a equipamentos de última geraçãoquesão
utilizadosnosprincipaisprojetoseobrasdomundo. 
5.7.2.8.L A BORATÓRIO D E P
 R ÁTICAS D E E VENTOS 
Laboratório com capacidade para até 40 alunos, implantado com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a necessária
paraaspráticasprevistasnoscomponentescurriculares. 
O laboratório de práticas de eventos oferece espaço para a montagem de estruturas específicas
utilizadas em eventos de todos os tipos, contando com materiais e mostruários para cenografia,
equipamentosdeáudioevídeo,mesaecadeirasparabanquetes. 
Descriçãodosmateriais 
●
●
●
●
●
●

Armáriocommateriaiscenográficos 
Televisão 
Mesadesom 
Alto-falantes 
Computador 
Mesadejantarecadeiras 
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5.7.2.9.N
 O RMAS D E F U NCIONAMENTO,U
 TILIZAÇÃO E  S E GURANÇA 
Asnormasespecíficasdefuncionamentodecadalaboratóriosãodescritasmaisdetalhadamentenos
respectivos Manuais deUtilização,porémtodosseguemasmesmasdiretrizesbásicas,garantindoa
adoçãodemelhorespráticasdeutilizaçãoeconservação,assimcomooalinhamentocomasPolíticas
PedagógicasdaFaculdadeRobertoMiranda. 
5.7.2.10H
 O RÁRIO D E F U NCIONAMENTO 
O horário de funcionamento dos laboratórios é das 08 às23hs,desegundaàsexta,epoderãoser
utilizadospelosalunosnodesenvolvimentodesuasatividadespráticaseparaestudosindividuaisou
emgrupo,obedecendoàsregrasdeutilização. 
5.7.2.11.R
 EGRAS D E U
 TILIZAÇÃO  
AsaulaspráticasprevistasnosProjetosPedagógicosdeCursoterãoacompanhamentodoprofessor
edotécnicodeequipamentosemanutenção. 
Alunosquedesejaremutilizarolaboratórioparaestudosindividuaisouemgrupodeverãosolicitar
nasecretariapreenchendorequerimentopróprioparaestafinalidade. 
5.7.2.12.N
 ORMAS D E S E GURANÇA 
As normas desegurançaparautilizaçãodoslaboratóriosdidáticosespecializadosestãocontidasno
requerimentodesolicitaçãodeusodolaboratório.Oalunocompromete-seadarciênciaeseguiras
normascomoobjetivodepreservarsuasegurançaeadeseuscolegas. 
5.7.2.13.L A BORATÓRIOS D
 IDÁTICOS E S PECIALIZADOS:A
 T UALIZAÇÃO,A
 CESSIBILIDADE E  I N SUMOS 
Os laboratórios didáticos especializados da Instituição foram criadoscombasenoscurrículosdos
cursosoferecidospelainstituição,visandoatenderatodososseusrequisitos.Todososlaboratórios
têm acessibilidade plena e equipamentos atualizados constantemente, bem como disponibilidade
totaldeinsumos. 

5.7.3.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS ES PECIALIZADOS -SE RVIÇOS 
Os laboratórios didáticos especializados da Instituição contam com serviços de apoio técnico,
manutençãodeequipamentosetemporeservadoparaatendimentoàcomunidade. 
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5.7.3.1.A
 POIO T É CNICO 
Os docentes e discentes contam com apoio técnico em tempo integral para utilização dos
laboratóriosdidáticosespecializados. 
5.7.3.2.P
 R OGRAMA D E M
 A NUTENÇÃO E  A
 TUALIZAÇÃO D OS E Q UIPAMENTOS  
Atravésdeparceriafirmadacomfornecedoresdecozinhasprofissionais,equipamentosparabarese
restaurantes e suprimentos para hotelaria a IES tem a sua disposição uma linha defornecimento
contínuodeequipamentos. 
O programa de manutenção e atualização dos equipamentos dos laboratórios didáticos
especializados,prevêreuniõessemestraiscomosfornecedoresvisandoasubstituição/atualizaçãodos
equipamentos. 
As parcerias garantem que a IES receba os lançamentos do mercado em primeira mão, graças ao
longorelacionamentocomosetor. 
5.7.3.3.C
 O NTROLE E  R
 EPOSIÇÃO D E I N SUMOS 
O programa de relacionamento contínuo com fornecedores permite uma linha contínua de
fornecimento de insumos para os laboratórios. Parcerias firmadas pela Escola que perduram por
mais de 15 anos permitem aos alunos acesso a uma profusão de insumos necessários às práticas
laboratoriaisdeseuscursos. 
5.7.3.4.P
 R OGRAMAS P ARA A  C
 O MUNIDADE 
AIESabrirávagasemaulaserealizaráworkshopsespecíficosemseuslaboratóriosparaparticipação
deindivíduosdasociedade. 
Os insumos excedentes serãodoadosainstituiçõesbeneficentes,taiscomoamenitieseinsumosde
foodservice. 





FaculdadeRobertoMiranda 
PlanodeDesenvolvimentoInstitucional2021

133





5.8.IN FRAESTRUTURA P ARA CPA 
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Roberto Miranda tem uma sala de reuniões
disponívelparaatenderatodasasreuniõesprevistasnocalendáriodereuniõesdaCPA. 
Equipadacom: 
● Internet wireless com a maior banda disponível no mercado e conexão exclusiva esegura
paraaCPA 
● 1Projetordatashow 
● 1Computador 
● 1Impressora 
● Quadrointerativo 
● IluminaçãonaturaleLED,ventilaçãonaturalearcondicionado. 

5.8.1.ME MBROS D A CPA 
A Comissão Própria de Avaliação é composta pelo Coordenador da CPA, um representante
docente,umrepresentantetécnico-administrativo,emrepresentantediscenteeumrepresentanteda
comunidadeexterna,totalizando5(cinco)membros. 

5.8.2.CR ONOGRAMA AN UAL D E AT IVIDADES D A CPA 

FEV 


1ªReuniãoCPA-CalendáriodasreuniãoepesquisadaCPA. 



MAR 

ABR 


2ªReuniãoCPA-1ªCampanhadeCPA,Revisãodosinstrumentosde
coletadedados. 

3ªReuniãoCPA-AplicaçãodaPesquisaCPA1Semestre 



MAI 



4ª Reunião CPA - Planejamento de aplicação da pesquisa no 2
semestre 
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JUN 

JUL 


5ª Reunião CPA - Resultados da pesquisa. Grupos e Métodos para
análisedosdadosquantitativosequalitativos. 

6ª Reunião CPA - Análise dos dados quantitativos pelos grupos
divididos por eixos. Preparação para aplicação da pesquisa do 2
semestre 



AGO 

SET 


OUT 

NOV 


7ª Reunião CPA - Planejamento de aplicação da pesquisa no 1
semestredopróximociclo. 

8ªReuniãoCPA-AplicaçãodaPesquisaCPA1Semestre 

9ª Reunião CPA-Resultadosdapesquisa.Finalizaçãodaanálisedos
dados quantitativos. Análise das fragilidades, definição das ações e
confecçãodorelatóriofinal. 

10ªReuniãoCPA–Aprovaçãoepublicaçãodorelatóriofinal. 









DEZ 

Eventopúblicodeapresentaçãodosresultados 



Osdocentesemtempointegral(RTI)têmàsuadisposiçãoespaçoparatrabalhoereuniõesexclusivo
e individual, contando com iluminação naturaleLED,isolamentoacústico,ventilaçãonatural,ar
condicionadodeúltimageração,acessibilidadeplenaeconforto.Asalacontacomtelefoneeacesso
à internet wi-fi banda larga (fibra ótica),computadordeusoexclusivoenotebooksadicionaissob
demanda,alémdearmáriosindividuaiscomchaveparaguardadematerialeequipamentospessoais
comsegurança.Oprofessoraindatemàsuadisposiçãotodososinsumosnecessáriosàrealizaçãode
suasatividades,comomateriaisdeescritório,quadroecanetasparaplanejamentoereuniões.Esses
espaços viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático-pedagógico e o atendimento a
discenteseorientandos,atendendoàsnecessidadesdainstituição.  
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5.8.3.RE CURSOS IN OVADORES 
A sala da CPApossuiumquadrointerativoquepermitequeosplanejamentossejamdiretamente
transmitidosparaoscalendáriosdosenvolvidos,agendandotarefasdefinidasematadiretamentenas
agendas decompromissosdosenvolvidos.Permitemtambémapresentaçãointerativaderesultados
preliminares de pesquisas e avaliações para preparação de relatórios disponibilizados para a
comunidadeacadêmica. 

5.8.4.PR OCESSOS IN OVADORES 
AintegraçãoentreCPAePAPrecebesolicitaçõesesugestõescoletadasjuntoaprofessores,tutores,
alunos e corpo técnico-administrativo de maneira sistêmica. O procedimento adotado para
elaboraçãodaspautasdaCPAganhouumadinâmicaúnicaeinovadoraquepermitequeosanseios
detodaacomunidadeacadêmicasejamdiscutidosacadareunião. 
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5.9.BIBLIOTECA:IN FRAESTRUTURA FÍSICA 
A biblioteca tem espaço suficiente para abrigar os alunoscomexcelentegraudeconforto, possui
revestimentoacústicoetérmicoespecial,iluminaçãonaturaleLEDecontemplaespaçosdeestudo
individualeemgrupo,espaçosparaleituraeterminaisdeconsultaequipadoscomcomputadoresde
última geração, além de área reservada à bibliotecária para atendimento dos alunos e espaço
administrativo. 
Abibliotecatemgrandesjanelascompersianasautomatizadasemtodasuaextensãoquepermitem
iluminaçãoeventilaçãonaturais,maséequipadacomarcondicionadoqueconfereoconfortoideal
paraestudoeconcentração. 
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5.10.BIBLIOTECA:PL ANO D E AT UALIZAÇÃO D O AC ERVO 

INFORMATIZAÇÃODACONSULTAAOACERVO 
AconsultaaoacervofoiinformatizadaatravésdosoftwareBiblivre4.0. 
HORÁRIODEFUNCIONAMENTO 
Abibliotecafuncionarádas8:00às22:00. 
ASSISTÊNCIAAOUSUÁRIO 
A biblioteca foi constituída sob supervisão e controle da bibliotecária sênior Profa. Esp. Gisele
Sonsin - Matrícula: CRB 8a/6096, RG. 17.467.535-5 - SSP/SP, queéresponsávelpelacondução
dosserviçoseorganizaçãodoacervo. 
ATENDIMENTOINSTANTÂNEOBIBLIOTECA 
NãoéprecisoacessarainternetparareservarumlivronabibliotecadaFaculdadeRobertoMiranda,
a consultadedisponibilidadeereservapodeserefetuadaporaplicativodemensagensinstantâneas
atravésdequalquercelular,ounosterminaisdeconsulta. 
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5.10.1.BIBLIOTECA:PL ANO D E AT UALIZAÇÃO D O AC ERVO 
Oacervototaldetítulos,jáincorporadosàBibliotecadaFaculdadeRobertoMiranda,suportamos
componentescurricularesenúmerodeexemplares/assinaturasporalunoemníveldeexcelência. 
Os títulos a serem incorporados pela política de expansão e atualização do acervo obedecem ao
seguintecronograma: 
Em2022,mais85títulos-relativosàBibliografiaBásicaeComplementardocursodeEVENTOS
sendo30títuloscom20exemplaresdecadae55títuloscom02exemplaresdecada,totalizando710
volumes; e mais 192 títulos, relativos à Bibliografia Básica e Complementar do curso de
ADMINISTRAÇÃO, sendo 72 com 20 exemplares de cada e 120 com 02 exemplares de cada,
totalizando 1.680 volumes, e em 2023 mais 354 títulos, relativos à Bibliografia Básica e
Complementar do cursodeARQUITETURA,sendo130com20exemplaresdecadae224com
02exemplaresdecada,totalizando3.048volumeseapartirde2023umarenovaçãode6a12%do
acervovisandomantê-loatualizado. 
Dessaforma,ae xpansãodoacervodaBibliotecadar-se-ánasegintessequência: 
2022-277títulos;2390volumes, 2
 023-631títulos;5438volumes; 
5.10.1.1.B
 IBLIOGRAFIA B
 Á SICA 
Os livros da bibliografia básica contém três ou mais títulosporunidadecurriculardisponíveisna
biblioteca na proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas pretendidas, todos
devidamentetombadosecadastradosnosistemaBibilivre4.0. 
5.10.1.2.B
 IBLIOGRAFIA C
 O MPLEMENTAR  
Os livros da bibliografia complementar contém 5 (cinco) ou mais títulos por unidade curricular
disponíveis na biblioteca com 2 (dois) exemplares por unidade curricular, todos devidamente
tombadosecadastradosnosistemaBibilivre4.0. 
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5.10.1.3.P
 E RIÓDICOS E SPECIALIZADOS 
A Faculdade Roberto Miranda oferece acesso à periódicos especializados atuais, devidamente
indexadosecorrentesemquantidademaiordoque20títulos: 

1.REVISTAHOTÉIS 
Impressa(Biblioteca) 

2.TOURISMANDHOSPITALITYINTERNATIONALJOURNAL 
On-line
http://www.isce-turismo.com/revista-cientifica/volume-7--nmero-2-edio-especial 

3.INVESTIGACIONESTURÍSTICAS
On-line
http://www.investigacionesturisticas.es/issue/view/665 

4.REVISTAIBEROAMERICANADETURISMO 
On-line
http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur 

5.REVISTATURISMO&DESENVOLVIMENTO 
On-line
http://www.librilaboris.com.br/checkout/onepage/success/ 

6.REVISTATURISMOEMANÁLISE 
On-line
http://www.revistas.usp.br/rta 
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7.REVISTATURISMOESTUDOSEPRÁTICAS
On-line
http://periodicos.uern.br/index.php/turismo/user 

8.RevistaEletrônicadeAdministraçãoeTurismo 
On-line
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT 

9.RevistaTurismoemAnálise 
On-line
http://www.revistas.usp.br/rta/issue/view/7788 

10.RevistaTurismo-VisãoeAção 
On-line
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva 

11.TOURISM&MANAGEMENTSTUDIES 
On-line
http://tmstudies.net/index.php/ectms/issue/view/31 

12.Revistabrasileiradepesquisaemturismo 
On-line
https://rbtur.org.br/rbtur/issue/view/64 

13.Hoteliernews 
On-line
http://www.hoteliernews.com.br/noticias/editorial/luxo-236 
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14.TOURISMGEOGRAPHIES 
On-line
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616688.2016.1259350 

15.REVISTAEVENTOS 
Impressa(Biblioteca) 

16.HOTELNEWS-HotelariaGastronomiaTendências 
Impressa(Biblioteca) 

17.REVISTAHOTELARIAPROFISSIONAL 
Impressa(Biblioteca) 

18.HOSPITALITYNET.ORG 
On-line
http://www.hospitalitynet.org/list/1-10/154000320.html 

19.Turismoesociedade 
On-line
http://revistas.ufpr.br/turismo/issue/view/2283 

20.CUADERNOSDETURISMO 
On-line
http://revistas.um.es/turismo/issue/view/15031/showToc 

21.CULTUR:REVISTADECULTURAETURISMO 
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On-line
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/issue/view/83/showToc 

22.CadernodeEstudosePesquisasdoTurismo 
On-line
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/turismo 

23.JournalofBusinessandHospitalityManagement 
On-line
http://www.scitechnol.com/business-hotel-management.php 

24.REVISTAHOSPITALIDADE 
On-line
https://www.revhosp.org/hospitalidade/issue/view/67/showToc 

25.REVISTATURISMOEDESENVOLVIMENTO 
On-line
http://www.ua.pt/degeit/rtd/indice23 

26.JournalofTourismandDevelopment 
On-line
http://www.tandfonline.com/toc/rthp21/current 

27.Lequotidiendutourisme 
On-line
http://www.quotidiendutourisme.com/ 
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28.EstudiosyPerspectivasemTurismo 
On-line
http://www.estudiosenturismo.com.ar/ 
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V26/N01/v26n1a01.pdf 

29.JournalofTourismResearch&Hospitality 
On-line
http://www.scitechnol.com/tourism-research-hospitality.php 

30.JournalofHospitalityManagementandTourism 
On-line
http://www.academicjournals.org/journal/JHMT/edition/January_2017 

31.TourismandHospitalityManagement 
On-line
http://katalog.nsk.hr/F/?func=find-e&request=1847-3377&find_scan_code=FIND_STIDN&loc
al_base=NSK01_WEB 

32.TOURISMOS:AnInternationalMultidisciplinaryRefereedJournalofTourism 
On-line
http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm 

33.JournalofBiodiversityManagement&Forestry 
On-line
http://www.scitechnol.com/biodiversity-management-forestry.php 

34.JournaldesPalaces,Actualitéetemploidansl'hôtelleriedeluxe 
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On-line
http://www.journaldespalaces.com/ 

35.LodgingMagazine-AmericanHotel&LodgingAssociation|AHLA 
On-line
http://lodgingmagazine.com/industry-news/ 

Além das obras listadas na bibliografia dos cursos a Faculdade Roberto Miranda manterá em
arquivocópias/clippingsdepublicaçõescontidasnosperiódicosassinados,incluindo: 
JornalOEstadodeS.PauloeRevistaExame. 

MONITORAMENTODEPERIÓDICOSPARAATUALIZAÇÃODOACERVO 
Todos os anos a bibliotecária procura novos periódicos especializados parainclusãonoacervoou
substituiçãodetítulosqueperderamsuapontuaçãoQualis. 
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5.11.SA LAS D E AP OIO D E IN FORMÁTICA 
AcomunidadeacadêmicadaFaculdadeRobertoMirandatemàsuadisposiçãotodaainfraestrutura
de informática necessária à realização de suas atividades. Além de salas e gabinetes equipados,
docentes, discentes e tutores podem acessar os equipamentos de informática no Laboratório de
InformáticadaInstituição. 

5.11.1.LA BORATÓRIO D E IN FORMÁTICA 
Os alunos da Faculdade Roberto Mirandatêmàsuadisposiçãoumlaboratóriodeinformáticade
última geração com equipamentos para todos os alunos utilizarem simultaneamente e
equipamentosdereserva,adicionais. 
Acessibilidade plena, internet banda larga com a maior velocidade disponívelnomercado(acesso
dedicado),redesemfiowi-fiesoftwaresdeúltimageraçãogarantidospelapolíticadeatualizaçãode
equipamentosesoftwares. 
Espaçof ísicocomconfortoecomodidadeparaosdiscentes,cadeirasergonômicaseoutrosrecursos
deergonomia. 
Olaboratórioéequipadocomar-condicionado,projetoreteladeprojeção. 
5.11.1.1.R
 EDE W
 IRELESS 
A Faculdade Roberto Miranda temredesemfiocominternetporfibraóticaemtodasasáreasda
suasede,disponível24hsparaosalunos,colaboradoresedocentes. 
5.11.1.2.T O RRES D E T A BLETS E  N
 O TEBOOKS 
Alémdosequipamentosdisponíveisnolaboratóriodeinformáticaebiblioteca,osalunostêmàsua
disposição notebooks e tablets (torres de acesso) que podem ser utilizadosnoloungedeestudoe
convivênciabemcomoemqualquerdependênciadafaculdade,todosconectadosàinternetatravés
debandalargapelaredesemfio(wi-fi). 
5.11.1.3.A
 CESSO A OS E QUIPAMENTOS D E I N FORMÁTICA 
Os alunos da Faculdade Roberto Miranda possuem livre acesso aos laboratórios de informática,
desde que dentro de seu horário de funcionamento e respeitando seu regulamento interno,cabe
ainda ao aluno respeitar os técnicos e pessoal de apoio que estejam nos laboratórios de
informática.  
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5.11.1.4.P
 L ANO D E M
 A NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção da Faculdade Roberto Miranda também prevê a avaliação periódicado
funcionamentoequalidadedosequipamentos.Aadequaçãoepertinênciadohardwareesoftware
serãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificaçõesintermediáriascolhidasatravés
deformuláriosdesatisfaçãopreenchidospelosalunosemcadamódulo. 
Quando detectada, a necessidadedeatualizaçãodeequipamentosouprogramasdolaboratóriode
informática deve sercomunicadaaoprofessor,tutoroumembrodocorpotécnico-administrativo,
que deve então encaminhar asolicitaçãoaoCONSU,quetomaráasprovidênciasnecessáriaspara
garantir ascondiçõesdeacessoeusabilidadedosequipamentosesoftware.Solicitaçõesesugestões
de novos equipamentos ou softwares também podem ser encaminhadas pelos canais de
comunicaçãodoProgramadeAtualizaçãoPermanente. 
5.11.1.5.R
 ECURSOS D E I N FORMÁTICA I N OVADORES
A Faculdade Roberto Miranda é uma das únicas Instituições do país que possui sistemas para
desenvolvimento de apresentações em realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e
holografiaemseulaboratóriodeinformática. 
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5.12.SA NITÁRIOS 
Os sanitários da Faculdade RobertoMirandaexcedemosrequisitosestabelecidoscomoexcelentes
emtodososcritérios. 
A quantidade de bacias é superior à exigida por lei em 100%, considerando o número dealunos
previstos para o prazo de vigência deste PDI. A dimensão adequada, a privacidade, ventilação e
acessibilidadesãoitensdesérienasinstalaçõessanitáriasquecontamcombaciasimportadas,sistema
de ventilação forçada super dimensionado e itens de sofisticação, na iluminação, acabamentos e
amenidades. 
A Faculdade dispõe de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida,comentradaindependentedossanitárioscoletivos,
obedecendoàsnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT. 

5.12.1.BA NHEIROS FA MILIARES E  FR ALDÁRIO 
Em atendimento ao disposto no instrumento de avaliação, a Faculdade Roberto Miranda
implantoubanheirosfamiliaresefraldárionainstituição. 

5.12.2.PL ANO D E MA NUTENÇÃO PA TRIMONIAL 
ACPAtementresuasatribuiçõesocumprimentodoplanodemanutençãopatrimonial,queprevê
avaliação periódica dosespaçosvisandomelhoriaspermanenteseexpansão,bemcomoagestãodo
planodemanutençãopatrimonialconstantenaSecretariadaInstituição. 
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5.13.ES TRUTURA D OS PO LOS 
DuranteavigênciadestePDI,nãoháprevisãodeofertaempolos.N
 SA. 
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5.14.IN FRAESTRUTURA TE CNOLÓGICA 
AinfraestruturatecnológicadocampusPaulistadaFaculdadeRobertoMirandaestáadequadaaos
requisitos para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e demais recursos da internet que
fazempartedesuametodologia. 

5.14.1.DE SCRIÇÃO D OS RE CURSOS TE CNOLÓGICOS 
● Internetbandalarga 
● TrêsroteadoresUnify/ubiquiti/UAPLR1325mhz 
● UmSmartS witchPOE,GB,8portas 
Quadro de força comdimensionamentoecapacidadeparaautilizaçãocomsegurançadetodosos
equipamentosprevistosnestePDI. 

5.14.2.RE DE LÓ GICA 
● Redewi-fiemtodasassalas 
● Pontosd
 eredeetomadasestrategicamenteposicionados

5.14.3.AC ORDO D O NÍVEL D E SE RVIÇO 
Contratodeprestaçãodeserviçosdemanutençãoeredundânciadasbandasdetransmissãogarante
oserviçoemníveldeexcelência. 
A localização da sede da Faculdade em centro corporativo de ponta assegura uma pluralidadede
provedores,cujacompetiçãoelevaaoferta,adisponibilidadeeaqualidadedosserviçosdeinternete
dados. 
O sistema de internet wireless possui redundância, o que significa que possuímos mais de um
provedordomesmoserviçoemaisdeumarededehardwareoperandosimultaneamente. 
Ocontratocomumaempresadedicadaaoatendimentodedemanda24horaspordiae7diaspor
semanagaranteexecuçãoesuporteininterruptos. 

5.14.4.PL ANO D E CO NTINGÊNCIA 
Serviçoshospedadosemprovedorescombackupsemanal.

5.14.5.PR OTEÇÃO D E DA DOS 
De acordo com o disposto na Lei No 13.709 de 14 de Agosto de 2018, a FaculdadeRoberto
Miranda assegura a privacidade dos dados pessoais dos usuários, utilizando quaisquer dados
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fornecidosexclusivamenteparafinsacadêmicos.Aoalunoéfacultadaasolicitaçãodaexclusão
de seus dados do sistema, com a ressalva de que os dados necessários à emissão do diploma
devem ser resguardados até a finalização do percurso formativo, sendo deletados após a
finalizaçãodocurso. 
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5.15.IN FRAESTRUTURA D E E XECUÇÃO E  SU PORTE 
O atendimento de suporte em TI aos técnico-administrativos, docentes e tutores da Faculdade
RobertoMirandaérealizadopeloEspecialistaemTecnologiadaInformação,integrantedaEquipe
Multidisciplinar descrita no item 4.5.2 deste PDI. As demandas podem ser abertas em sistema
próprioparaaberturadechamados. 

5.15.1.PL ANO D E CO NTINGÊNCIA E  EX PANSÃO 
O acesso à internet da Faculdade Roberto Miranda, além de contar com o que existe de mais
modernoemaispotente,temcomometaamanutençãodesuaqualidade 
O sistema de internet wireless possui redundância, o que significa que possuímos mais de um
provedordomesmoserviçoemaisdeumarededehardwareoperandosimultaneamente. 
Ocontratocomumaempresadedicadaaoatendimentodedemanda24horaspordiae7diaspor
semanagaranteexecuçãoesuporteininterruptos. 
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5.16.PL ANO D E EX PANSÃO E  AT UALIZAÇÃO D E EQ UIPAMENTOS  
O Plano de Manutenção da Faculdade Roberto Miranda também prevê a avaliação periódicado
funcionamentoequalidadedosequipamentos.Aadequaçãoepertinênciadohardwareesoftware
serãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificaçõesintermediáriascolhidasatravés
deformuláriosdesatisfaçãopreenchidospelosalunosemcadamódulo. 
Quando detectada, a necessidadedeatualizaçãodeequipamentosouprogramasdolaboratóriode
informática deve sercomunicadaaoprofessor,tutoroumembrodocorpotécnico-administrativo,
que deve então encaminhar asolicitaçãoaoCONSU,quetomaráasprovidênciasnecessáriaspara
garantir ascondiçõesdeacessoeusabilidadedosequipamentosesoftware.Solicitaçõesesugestões
de novos equipamentos ou softwares também podem ser encaminhadas pelos canais de
comunicaçãodoProgramadeAtualizaçãoPermanente. 

5.16.1.PL ANO D E AC OMPANHAMENTO 
A atualização de equipamentos na Faculdade Roberto Miranda segue um plano de expansão e
atualizaçãobastantearrojado.Osequipamentosdepontadisponíveisatodososalunos,professores,
tutores e corpo técnico-administrativo, bem com os softwares necessários ao excelente
funcionamento destes equipamentos são atualizados acadadoisanos.Ossistemassãoatualizados
anualmente. 

5.16.2.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE 
O Programa de Atualização Permanente (PAP) permite que solicitações d
 e atualizações de
equipamento sejam feitas tempestivamente por professores, tutores, a lunos e corpo
técnico-administrativo. 
Existeumadotaçãoorçamentáriaparaoatendimentodestassolicitaçõesdemaneiraobjetiva. 
Amensuraçãodosucessodoplanodeexpansãoeatualizaçãodeequipamentoséitemfixodapauta
dereuniõesdoPAP. 
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5.17.TE CNOLOGIAS D E IN FORMAÇÃO E  CO MUNICAÇÃO 
AIESdispõededoissistemasdistintosparainformaçãoecomunicaçãocomosalunos.Utilizamoso
sistema Gestão Escolar Online (GEO) para funções administrativas Funções pedagógicas como a
disponibilizaçãodematerialdeaula,aconsultaàgradeeentregaeletrônicadedocumentossãofeitas
através do sistema Moodle, sistema de LMS (Learning Management System). Os meios de
comunicaçãoesistemademensageriaintegradooferecidosaosdiscentesedocentespermitemuma
comunicaçãofluídaeacessorápidoediretoentreprofessores,alunoseInstituiçãocontribuindode
maneiraexcelenteparaodesenvolvimentodoprocessopedagógicodocurso,etemsuaacessibilidade
plena garantida pelas políticas de promoção da acessibilidade que antevê procedimentos e
equipamentos para acesso de todos os discentes às tecnologias de informação e comunicação
oferecidas. 
OAmbienteVirtualdeAprendizagemdaFaculdadeRobertoMirandacontémrecursosinovadores
utilizados por universidades de ponta norte-americanas que permitem interação entre o AVA e
dezenas de aplicativos de celular, permitindo aos discentes, docentes, tutores e corpo
técnico-administrativointeraçãoemtemporealpelosistemademensagensdesuapreferência,bem
comointegraçãocomagendas,listasdecontatoecalendários,tantonosistemaAndroidquantono
iOS. 

5.17.1.AT ENDIMENTO IN STANTÂNEO 
A comunicação instantânea via aplicativos de celular foi implantada com sucesso na Instituição. 
Cadadepartamentotemumnúmeropararecepçãodemensagensinstantâneas. 
Grupos em aplicativos de comunicação instantânea criadospelacoordenaçãodecursospermitem
aos discentes e docentes a resolução instantânea de demandas, dúvidas e sugestões de maneira
superior aos demais meios de comunicação, como e-mail e formulários pelo site e secretaria, que
permanecemabertosaosalunoseprofessores. 

5.17.2.RE CURSOS IN OVADORES E M TE CNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO 
Além do sistema de integração exclusivo da Faculdade RobertoMirandaquepermiteoacessoao
AVAapartirdediversosaplicativosexternoscompatibilizadoscomoSistema,aInstituiçãooferece
para todos os alunos o Conteúdo Dinâmico Rmec®, que consiste em fornecer acesso vitalício aos
alunos aos conteúdos do curso que realizou na instituição, fazendo com que os materiais, as
apresentaçõesdosprofessores,asleiturasetodososarquivosutilizadosnocursoquefezpossamser
novamenteacessados,tantoosoriginaisquantoosmesmosconteúdosatualizadospelosprogramas
deatualizaçãodainstituição. 
Esterecursoinovadorpermiteàcomunidadeacadêmicafacilmentelocalizarpessoasespecíficasque
fizeram parte de sua formação, potencializando a criação de redes de trabalho e crescimento
profissional para os alunos e egressos da Faculdade Roberto Miranda. Uma vez que oAmbiente
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VirtualdeAprendizadoéintegradocomsistemastradicionaisdemensageria,ocontatodoscolegasé
naturalmenteatualizado,potencializandoseuefeitoden
 etwrokging. 
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5.18.AM
 BIENTE VIRTUAL D E AP RENDIZAGEM 
A Faculdade Roberto Miranda oferece um ambiente virtual de aprendizagem rico em materiais,
recursoseoquehádemaisavançadoemtecnologiasdeensino-aprendizagem. 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade Roberto Mirandacontémtodososrecursos
didáticos disponíveis hoje, incluindo recursos inovadores utilizados por universidades de ponta
norte-americanas que permitem interação entre o AVA e dezenas de aplicativos de celular,
permitindoaosdiscentes,docentes,tutoresecorpotécnico-administrativointeraçãoemtemporeal
pelosistemademensagensdesuapreferência,bemcomointegraçãocomagendas,listasdecontatoe
calendários,tantonosistemaAndroidquantonoiOS. 

5.18.1.IN TEGRAÇÃO C OM SISTEMA AC ADÊMICO 
OAmbienteVirtualdeAprendizagemdaFaculdadeRobertoMirandaestáintegradocomosistema
acadêmico da instituição, permitindo acesso a notas, faltas e situação financeira, negociação de
débitos, acompanhamento do andamento do histórico escolar, requisição de documentos,
solicitaçõesdetransferênciaoutrancamento,acessodiretoaoProgramadeAtualizaçãoPermanente
para envio de solicitações ou sugestões, acesso à ouvidoria para o registro de demandas e
reclamações. Além disso, o aluno tem acesso à informações sobre todos os cursosoferecidospela
Instituição, programas de extensão, iniciação científica, convênios internacionais, programas de
bolsa,convêniosparaestágios,eeventosinternoseexternosàInstituição. 

5.18.2.RE CURSOS 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade Roberto Miranda é construído sobre a
plataforma Moodle, que garante grande flexibilidade nas aplicações e múltiplas ferramentas para
avaliação e acompanhamento do discente. Além dos recursos nativos oferecidos pelo sistema, o
Ambiente Virtual de Aprendizagem incorpora sistemas externos que permitem uma experiência
educacionalmaisrica,comoporexemploaplataformaquepermiteoacessoaaulasemtemporeal. 
OsrecursosdoAVAdaInstituiçãoincluem: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Tutoriaisemvídeo 
Acessoavídeo-aulasgravadas 
Acessoaaulasremotasemtemporeal
Chatemtemporeal 
Fórunsdediscussão 
Espaçoparauploaddetrabalhos 
Downloadsdemateriais 
Sistemademensageria2

O sistema de mensageria do AVA permite interação em tempo real entre docentes, discentes, tutores e corpo
técnico-administrativo. 
2
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5.18.3.MA TERIAIS 
Osalunostêmfácilacessoaosmateriaisdisponíveisempastasdivididaspordisciplinaesubdivididas
porassuntosquecontémasapresentaçõesutilizadasemaula,planilhas,textos,FichasdeIntrodução
aoAprendizado(FIT),preworks,leiturasdeapoio,artigosedemaismateriaistantoparavisualização
emtelaquantoparadownload. 
Além disso, vídeos explicativos (tutoriais) e outros conteúdos on-demand gravados em estúdio
profissional comrecursosdeúltimageraçãosãodisponibilizadosparaosalunosqueaindacontam
com espaço para comentários, envio de dúvidas e interação emtemporealcomtutoresviachate
aplicativosdemensagem. 
O AVA ainda oferece um link para acesso à área administrativa do aluno onde elepodetratarde
assuntosdesecretaria,calendáriosedemaisatosescolares. 

5.18.4.TE CNOLOGIAS 
O LMS utilizado pela Instituição é o Moodle, plataforma utilizada por grandes Universidades
mundiais que possui interfaces para atuação conjunta com diversos sistemas e aplicações como
Zoom,Slack,Canvas,WWNorton,PearsoneCengageAssignments. 
A presença da Faculdade Roberto Miranda no Vale do Silício na Califórnia coloca-a em posição
privilegiada para acesso às mais inovadoras tecnologias em termos de ambiente virtual de
aprendizagem,elevandoaFaculdadeRobertoMirandaaumníveldeexcelênciainternacional. 

5.18.5.AC ESSIBILIDADE PL ENA 
Alémdaacessibilidadeatitudinalearquitetônica,aFaculdadeRobertoMirandacolocaàdisposição
da comunidade acadêmica elementos e recursos de acessibilidade instrumental para eliminar
barreirasquepossamdificultarousodeferramentas,instrumentoseutensíliosporpartedealunos
portadoresdenecessidadesespeciais. 
Sãoadotadasasseguintestecnologiasassistivasparaapoioaodeficientevisual: 
Jaws: software que permite ao deficiente visual utilizar o computador com mais facilidade e
praticidadepormeiodevozsintética,permitindoaleituradoconteúdoescritonatela.Disponível
em:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permiteaousuárioaleituradeumtextoapartirdesuanarraçãoemáudio,oferecendo
adaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA: permite que usuários cegos ou com deficiência visual possam acessar e interagir com o
sistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário por meio de voz sintetizada permitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
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Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaodeficienteauditivo: 
● Vídeosapresentadosemsaladeaulacomlegendas
● Monitoresequipadoscomsistemac losedcaption 
● AcompanhamentoextraclassepeloNape 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaoalunocombaixavisão: 
●
●
●
●
●

Avaliaçõespresenciaisemformatodigitaloubraile 
Autorizaçãoparaacompanhamentoporfiscaisouleitorescapacitados 
Materialdidáticoemformato.docoupdf 
Textosimpressosfornecidoscomaumentodefonte 
AcompanhamentoextraclassepeloNape 

5.18.6.AV ALIAÇÃO 
TodosossistemasdoAmbienteVirtualdeAprendizagemserãoperiodicamenteavaliadosquantoà
suausabilidadeeestabilidadepelaequipeinternadeTecnologiadaInformação. 
Avaliaçãodeusabilidade 
As avaliações de usabilidadeterãoênfasenasferramentaspedagógicasutilizadasduranteoscursos,
seuusoefetivoporpartededocentes,tutoresediscentes,eafacilidadedeusodecadaumadelas.Os
dados serão coletados nos formulários das avaliações periódicas, e sua tabulação ficará a cargo da
ComissãoPrópriadeAvaliação,queincluiráempautaetomaráprovidênciasconformenecessário. 
Avaliaçãodeinfraestrutura 
A capacidade do sistema, sua estabilidade e atualizações serão realizadas pela equipe de TI nos
períodos de recesso acadêmico. Serão feitas checagens de carga e de acesso, funcionalidades do
sistemaerealizaçãodecópiadesegurança.Todasasverificaçõesserãodocumentadaseregistradas,e
osrespectivosbackupsarmazenadosemservidorpróprio. 

5.18.7.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE |PAP  
OProgramadeAtualizaçãoPermanentetambémabrecanalparaaatualizaçãodeprocedimentose
funcionalidades disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. As solicitações dos usuários
serão coletadas por meio dos canais oficiais de comunicação do PAP e incluídas nas pautas das
reuniõesdosórgãoscolegiadoscompetentes,quetomarãoasprovidênciasnecessárias. 

5.18.8.RE CURSOS IN OVADORES D O AM
 BIENTE VIRTUAL D E AP RENDIZAGEM 
Além do sistema de integração exclusivo da Faculdade RobertoMirandaquepermiteoacessoao
AVAapartirdediversosaplicativosexternoscompatibilizadoscomoSistema,aInstituiçãooferece
para todos os alunos o Conteúdo Dinâmico Rmec®, que consiste em fornecer acesso vitalício aos
alunos aos conteúdos do curso que realizou na instituição, fazendo com que os materiais, as
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apresentaçõesdosprofessores,asleiturasetodososarquivosutilizadosnocursoquefezpossamser
novamenteacessados,tantoosoriginaisquantoosmesmosconteúdosatualizadospelosprogramas
deatualizaçãodainstituição. 
Esterecursoinovadorpermiteàcomunidadeacadêmicafacilmentelocalizarpessoasespecíficasque
fizeram parte de sua formação, potencializando a criação de redes de trabalho e crescimento
profissional para os alunos e egressos da Faculdade Roberto Miranda. Uma vez que oAmbiente
VirtualdeAprendizadoéintegradocomsistemastradicionaisdemensageria,ocontatodoscolegasé
naturalmenteatualizado,potencializandoseuefeitoden
 etwrokging. 
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6.RE QUISITOS LE GAIS E  NO RMATIVOS 
6.1.ALVARÁ D E FU NCIONAMENTO  
A Faculdade Roberto Miranda, mantida da RMEC Assessoria Empresarial Ltda. tem alvará de
funcionamentoparaoperaçãoemsuasede,regularmenteestabelecida. 
Oalvarádefuncionamentodeveráestardisponívelparaconsultapúblicanasecretariadainstituição. 
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6.2.AU TO D E VISTORIA D O CO RPO D E BO MBEIROS -AVCB 
O imóvel onde a Faculdade Roberto Miranda está instalada foi devidamente inspecionado pelos
bombeiroseoautodevistoriaAVCBfoifeitoeestádentrodeseuprazodevalidade,disponívelna
secretariaparaverificaçãodacomissãoedequalquerinteressado. 
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6.3.MA NUTENÇÃO E  GU ARDA D O AC ERVO AC ADÊMICO 
A Faculdade Roberto Miranda atende aos requisitos dispostos na PORTARIANº1.224,DE18
DE DEZEMBRO DE 2013 que institui normas sobre a manutenção e guarda do Acervo
AcadêmicodasInstituiçõesdeEducaçãoSuperiorpertencentesaosistemafederaldeensino. 
Serão observadososprazosdeguardaeoscódigosprevistosconformetabelaI,abaixo,quepassaa
serparteintegrantedoPDI. 
O acervo acadêmico será mantido permanentemente organizado e em condições adequadas de
conservação,fácilacessoedisponívelparaprontaconsultaaqualquertempopelaComissãoPrópria
de Avaliação (CPA) órgãos ou agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e
supervisão. 
O documento de indicação do Depositário do Acervo Acadêmico está devidamente protocolado
junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação
(SERES/MEC), estando devidamente firmado pelo representante legal daIESepeloDepositário
indicado. 
Em caso de alteração do Depositário do Acervo Acadêmico indicado, a IES protocolará novo
documento de indicação junto à SERES/MEC, devidamente firmado pelo representantelegalda
IES,peloDepositárioprecedenteepelonovoDepositárioindicado.

TABELA I - CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO
ACADÊMICO 

CLASSE100-ENSINOSUPERIOR 
110-Normatização.Regulamentação 
120-Cursosdegraduação(inclusivenamodalidadeadistância) 
130-Cursosdepós-graduaçãostrictosensu(inclusivenamodalidadeadistância) 
140-Cursosdepós-graduaçãolatosensu(inclusivenamodalidadeadistância) 
150-(vaga) 
160-(vaga) 
170-(vaga) 
180-(vaga) 
190-Outrosassuntosreferentesaoensinosuperior 
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CLASSE200-PESQUISA 
210-Normatização.Regulamentação 
220-Programasdepesquisa 
230-Projetosdepesquisa 
240-Iniciaçãocientífica 
250-Transferênciaeinovaçãotecnológica 
260-Éticaempesquisa 
270-(vaga) 
280-(vaga) 
290-Outrosassuntosreferentesàpesquisa 
CLASSE300-EXTENSÃO 
310-Normatização.Regulamentação 
320-Programasdeextensão 
330-Projetosdeextensão 
340-Cursosdeextensão 
350-Eventosdeextensão 
360-Prestaçãodeserviço 
370-Difusãoedivulgaçãodaproduçãoacadêmica 
380-Programainstitucionaldebolsasdeextensão 
390-Outrosassuntosreferentesàextensão 
CLASSE400-EDUCAÇÃOBÁSICAEPROFISSIONAL 
410-Normatização.Regulamentação 
420-Educaçãoinfantil:crechesepré-escolar 
430-Ensinofundamental(inclusiveEducaçãodeJovenseAdultos) 
440-Ensinomédio(inclusiveEducaçãodeJovenseAdultos) 
450-Ensinotécnico 
460-(vaga) 
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470-(vaga) 
480-(vaga) 
490-Outrosassuntosreferentesàeducaçãobásicaeprofissional 
CLASSE500-ASSISTÊNCIAESTUDANTIL 
510-Normatização.Regulamentação 
520-Programas,convênioseprojetosdeconcessãodebenefícioseauxíliosaosalunos 
530-(vaga) 
540-(vaga) 
550-(vaga) 
560-(vaga) 
570-(vaga) 
580-(vaga) 
590-Outrosassuntosreferentesàassistênciaestudantil 
CLASSE600-(vaga) 
CLASSE700-(vaga) 
CLASSE800-(vaga) 
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6.4. CO NDIÇÕES DE AC ESSIBILIDADE PARA PE SSOAS COM DE FICIÊNCIA OU MO BILIDADE 
REDUZIDA 
A IES cumpre as normas previstas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida,conformedispostonaCF/88,Art.205,206e208,naNBR9050/2004,daABNT,naLei
N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003. 
Comoprescreveo§1odoArt.6ºdoDecretonº5.296/2004,aFaculdadeRobertoMirandapossui: 
1. local de atendimento prioritário com assento exclusivo no balcãodeatendimento,nasSalasde
aulaenaBiblioteca; 
2.atendimentoderecepçãocomespaçoadaptadoàalturaeàcondiçãof ísicadepessoasemcadeiras
derodas; 
3.intérpretesdeLínguaBrasileiradeSinaisLIBRAS,alémdepossuirapoiostécnicosqueatendem
pessoasquenãosecomunicamemLIBRASeparapessoassurdocegas; 
4.pessoalcapacitadoparaprestaratendimentoàspessoascomdeficiênciavisual,mentalemúltiplas,
assimcomoàspessoasidosas; 
5. recuo adequado, no estacionamento, para embarque e desembarque de pessoas portadoras de
deficiênciaoucommobilidadereduzida; 
6.adequadasinalizaçãoambiental,considerandoasdeficiênciasf ísicas,auditivas,visuais,mentaise
múltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,emtodososespaçosdaFaculdade; 
7. divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de
deficiênciaoucommobilidadereduzidaemtodososlocaisdeatendimento; 
8.autorizaçãoparaaentradaepermanênciadecão-guiaoucão-guiadeacompanhamentoemtodos
osespaçosdaedificação;
9.localdeatendimentoespecíficoparapessoasportadorasdedeficiênciasf ísicas,auditivas,visuais,
mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,casonecessário; 
10. atendimento prioritário de idosos, seguido de portadores de deficiências f ísicas, auditivas,
visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 
Em relação aos artigos 20e21,aFaculdadeRobertoMirandapossuiacessoatodasasinstalações.
Possui também superfície acessível para atendimento àspessoasportadorasdedeficiênciaoucom
mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT em
todososbalcõesdeatendimento,queincluem,entreoutros,secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
AFaculdadedispõedesanitáriosacessíveisdestinadosaousoporpessoaportadoradedeficiênciaou
com mobilidade reduzida, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às
normastécnicasdeacessibilidadedaABNT. 
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Todooprédiopossuicondiçãodeacessoeutilizaçãodetodososambientesparapessoasportadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo salas de aula, biblioteca, área de lazer e
sanitários,conformedeterminaoartigo24. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição dealunos,professoresefuncionários
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas, permitindo o acesso às
atividadesescolareseadministrativasemigualdadedecondiçõescomasdemaispessoas. 
Da mesma forma, a Faculdade explana e divulga normas sobre o tratamento a ser dispensado a
professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir
qualquer tipo de discriminação, bem como esclarece quanto à aplicabilidade de possíveissanções
pelodescumprimentodessasnormas. 
No que se refere ao artigo 25, o estacionamento possui 2% do total de vagas para veículos que
transportempessoascomatendimentoprioritáriodefinidasdoDecretonº5.296,de2dedezembro
de 2004,todasemlocalpróximoàentradaprincipal,defácilacessoàcirculaçãodepedestres,com
especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o estabelecido nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT. A permanência de veículos nessas vagas é condicionada ao porte de
identificaçãoconfeccionadoefornecidopelosórgãosdetrânsito. 
Sobre o artigo 26, o atendimento às pessoasportadorasdedeficiênciaauditivaevisualéfeitopor
meio de ajuda técnica (instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados), favorecendo a
autonomiapessoal,totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador constante na FaculdadeRobertoMirandaatendeaospadrões
dasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Elepermiteoacessoeamovimentaçãocômodade
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. O andar emqueapessoaseencontraestásinalizado
juntoàsbotoeirasexternasdoselevadores. 
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6.5.AC ESSIBILIDADE PE DAGÓGICA,AT ITUDINAL E  D AS CO MUNICAÇÕES 
A Faculdade Roberto Miranda está preparada para ofereceracessibilidadeplenaparapessoascom
deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação
conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N°
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003. 
AacessibilidadeplenaéparteintegrantedetodasaspolíticaseatividadesdaIES.PorémaFaculdade
RobertoMirandadispõedepolíticasespecíficasparagarantiraacessibilidadepedagógica,atitudinal
edascomunicaçõesparapessoascomdeficiênciaoumobilidadereduzida,transtornosdecondutae
altashabilidades/superdotação. 

6.5.1.PO LÍTICAS E  AD EQUAÇÃO À  PR OMOÇÃO D A AC ESSIBILIDADE E  AT ENDIMENTO PR IORITÁRIO 
A fim de cumprir sua função social e possibilitar o completo desenvolvimento de seu corpo
discente, a Faculdade Roberto Miranda oferecerá a seu corpo docente, discente e técnico
administrativopalestrasetreinamentosdeformaaorientarecapacitarosfuncionáriosdafaculdade
Roberto Miranda e da comunidade local. As palestras e treinamentos serão apontados no
Calendário Acadêmico. Em função das diferentes necessidades de cada indivíduo a Faculdade
RobertoMirandaofertará: 
-alunoconsideradocego(cego–pessoaquetemausênciatotaldavisãoatéaperdadaprojeçãoda
luz)avaliaçõespresenciaisadaptadasemformatodigitaloubraileoufiscais/leitorescapacitadospara
acompanhamento da prova. O material didático produzido pela FRM será ofertado em arquivo
digital .DOC ou .PDF. além do acompanhamento do aluno para sua locomoção e o bom
aproveitamentododiscenteemsaladeaula. 
- aluno com baixa visão (possui campo visualentre5%e30%)serãoofertadosarquivos.DOCou
.PDF, avaliações em fonte aumentada e caso necessário a ajuda de fiscais/leitores. Os textos
impressosserãofornecidoscomaumentodefonte. 
-alunocomdeficiênciaauditiva(odeficienteauditivoutiliza-sedepróteseparacorreçãodaaudição,
ao passo que a pessoa surda tem a perda total da audição. Serão ofertados, quando necessário,
intérpreteemLinguagemBrasileiradeSinais(Libras),livrosemLibrasearquivosdigitaisdasaulas.
Duranteasavaliações,casosejanecessário,apresençadeumintérpretedeLibras. 
- aluno com deficiência f ísica cadeirante ou portador de prótese serão ofertados recursos de
mobilidadeeassistênciaàlocomoçãopelaequipedaFRM. 
- alunos com necessidade educacional específica, neste caso, o aluno terá acompanhamento extra
classepromovidopelosprofessoresRTIeRTP,alémdeacompanhamentodosmonitores.Nocaso
dasavaliações,estasserãoadequadasànecessidadeespecíficadecadaaluno.Porexemplo,nocasode
alunos com TDAH diagnosticado os alunos poderão utilizar-se de diferentes mecanismos de
avaliação que sejammaisadequadosàssuasnecessidades.AssimcomonocasodeTDAHtodasas
necessidades de nossos alunos serão avaliadas e atendidas pormeiodaatuaçãoconjuntadocorpo
docente e administrativo da FRM objetivandoaformaçãointegraldetodososnossosalunos.No
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caso específico de paralisia cerebral o aluno será acompanhado por fiscal/leitor nas avaliações e
quando necessário poderá recorrer ao corpo docente e administrativo para ter suprida as suas
necessidadesespecíficas. 
Em função do desenvolvimento tecnológico algumas ferramentas serão disponibilizadas para os
alunosportadoresdenecessidadesespeciais. 

DISCIPLINADELIBRAS 
OrequisitolegalestabelecidopelodecretoNo5.626/2005foiatendidoemsuaplenitudepelaIES
atravésda: 
Ofertadedisciplinadelibrascomocomponentecurricular(optativo); 
Capacitaçãodedocenteparaainstruçãodelibras; 
Capacitaçãodeprofissionalparaatendimentoemlibrasedifusãodaofertadematerialeconteúdo
quepermitaacessoàcapacitaçãoemlibras. 
A atualização dos docentes e equipe técnico-administrativa prevê também a atualização dos
conhecimentosemLIBRAS. 

DISPOSITIVOS, SISTEMAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA DEFICIENTES
VISUAIS 
AFaculdadeRobertoMirandaofereceemsuasedesinalizaçãoembrailleemtodasasinterfacesde
contatocomalunoseprofessoresbemcomopisotátil,autorizaçãodeentradadecão-guiaeequipe
de apoio treinada e orientada para atendimento de pessoas com necessidades especiais de acordo
comodecreto5.296de02dedezembrode2004. 
Osdeficientesaindacontamcomoserviçodostudentsconciergeparaguiá-loapartireatéoponto
mais próximo de transporte público, bastando este solicitar o serviço ao departamento ou à
secretaria. 
OutraspolíticaeaçõesdaIESparaacessibilidadeplenapodemserencontradasem: 
PARÂMETROS PARA A SELEÇÃO DE CONTEÚDOS NA ELABORAÇÃO DOS
CURRÍCULOS 
AValorizaçãodasPolíticasAmbientaisedeacessibilidadeéitemfundamentaldosParâmetrosparaa
Seleção de ConteúdosnaElaboraçãodosCurrículoseaInterdisciplinaridadepresentenoPPCde
todososcursosdaFaculdadeRobertoMiranda. 
TECNOLOGIASDEINFORMAÇÃOECOMUNICAÇÃO 
AIESdispõededoissistemasdistintosparainformaçãoecomunicaçãocomosalunos.Utilizamoso
sistema Gestão EscolarOnline(GEO)parafunçõesadministrativascomofaturamento,solicitação
de segunda via de boleto, consulta de situação cadastral, consulta de notas e faltas. Funções
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pedagógicascomoadisponibilizaçãodematerialdeaula,aconsultaàgradeeentregaeletrônicade
documentossãofeitasatravésdosistemaMoodle,sistemadeLMS(LearningManagementSystem)
amplamenteutilizadoporfaculdadeseuniversidadesaoredordomundo. 
Os meios de comunicação oferecidos aos discentes e docentes da Instituição permitem uma
comunicaçãofluídaeacessorápidoediretoentreprofessores,alunoseinstituiçãocontribuindode
maneiraexcelenteparaodesenvolvimentodoprocessopedagógicodocursoetemsuaacessibilidade
plena garantida pelas POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DAACESSIBILIDADEQUEANTEVÊ
PROCEDIMENTOSEEQUIPAMENTOSPARAACESSODETODOSOSDISCENTESÀS
TECNOLOGIASDEINFORMAÇÃOECOMUNICAÇÃOOFERECIDAS. 

6.5.2.PL ANO D E AC ESSIBILIDADE 
OPlanodeAcessibilidadedaFaculdadeRobertoMirandafomentaainclusãodepessoasportadoras
de necessidades especiais de forma incluí-las no pleno desenvolvimento acadêmico, buscando
sempre inovar e apropriar-se das novas tecnologias disponíveis paraacessibilidade,promovendoo
cumprimentointegraldosrequisitoslegaisdeacessibilidade. 
MarcosdaEducaçãoInclusiva 
Osmarcosapresentadosaseguirforamextraídosdotextopublicadonoendereçoeletrônico: 
http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/a-consolidacao-da-inclusao-escolar-no-brasil-2003-a-20
16.pdf 
ConvençãodaGuatemalaratificadapeloBrasil. 
PlanodeAcessibilidadedisponibilizadonoANEXOIdestePDI. 
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6.6.PR OTEÇÃO D OS DIREITOS D A PE SSOA C OM TR ANSTORNO D O ES PECTRO AU TISTA
A proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista foi prevista nas políticas
estabelecidas no PDI da InstituiçãoeasdisposiçõesdaLeino12.764de27dedezembrode2012
foram disseminadasentreocorpotécnico-administrativovisandooacessoàeducaçãoeaproteção
contraqualquerabusooudiscriminação. 
Visando proteger os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista a Faculdade Roberto
Miranda realizou cursosinternosvisandoprepararsuasequipesparaatenderdeformauniformee
estruturadaàsnecessidadesdoportadordotranstorno,conformeprevistonoitemVIIdoartigo2o
daLei12.764de12/2012. 
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6.7.PL ANO D E CA RGOS E  CA RREIRA 
6.7.1.PL ANO D E CA RGOS E  CA RREIRA 
PLANODECARREIRA 
O planodecarreiradocentelevaemconsideraçãootempodeexperiênciaprofissionaleacadêmica
dos professores, sua titulação, o número de publicações dos últimos três anos e o tempo de
permanêncianaFaculdadeRobertoMirandadivididosemdoisníveisdeenquadramento: 
a) Baseado nos processosabordadosnoitem"PolíticasdeQualificação",enquadraosfuncionários
segundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
b) Leva emcontaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),será
acrescido5%nosaláriodofuncionário. 
Alémdisso,aFaculdadeRobertoMirandaestimulaodesenvolvimentodosprofessorespormeiode
participaçãoemcongressoseeventosdaárea,ofertadecursosdeaperfeiçoamentodocente,inclusive
naLínguaBrasileiradeSinaisLIBRAS. 
Oestímuloàproduçãodosprofessoreséfeitotambémcomacriaçãodeumarevistaacadêmica. 
POLÍTICASDEQUALIFICAÇÃO 
a)Serãooferecidasbolsasdeestudointegraisaosfuncionáriosquequeiramcursarqualquerumdos
cursosdaFaculdadeRobertoMiranda; 
b) Excetuando-se os cargos diretivos, os demais funcionários devem participar de um plano de
qualificação projetado pelos dirigentes da Instituição, em que são envolvidos todos os agentes
partícipesdoprocesso. 
c) O plano de qualificação compreende workshops para implementação de melhorias através da
capacitaçãodosdocentes. 
d) Os docentes da Faculdade Roberto Miranda são incentivados a participar de programas de
pós-graduaçãostrictosensu,pesquisaeprogramasdepós-doutorado. 

6.7.2.PL ANO D E CA RGOS E  CA RREIRA D OS TU TORES 
CAPÍTULOI-DOPLANODECARREIRA 
Art. 1º. Através de determinação dos membros do Conselho Superior da Faculdade Roberto
Miranda, mantida da RMEC Assessoria Empresarial Ltda., fica instituído o presente plano de
carreiraparanormatizarasrelaçõesdetrabalhoreguladaspordispositivosdeordemconstitucionale
legal,especialmenteaConsolidaçãodasLeisdoTrabalho(CLT)eoutrasconvençõescoletivas. 
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§ 1º - O plano de carreira docente leva em consideração o tempo de experiência profissional e
acadêmicadosprofessores,suatitulação,onúmerodepublicaçõesdosúltimostrêsanoseotempo
depermanêncianaFaculdadeRobertoMirandadivididosemdoisníveisdeenquadramento: 
a) Baseado nos processos abordados no Capítulo II - "Políticas de Qualificação", enquadra os
funcionáriossegundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
b) Leva emcontaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),será
acrescido5%nosaláriodofuncionário. 
CAPÍTULOII-POLÍTICASDEQUALIFICAÇÃO 
Art. 2º. A Faculdade Roberto Miranda estimula o desenvolvimento docente por meio da
participação em congressos e eventos da área e oferta de cursos de aperfeiçoamento, assim
estabelecidos: 
a. Serão oferecidas bolsas de estudo integrais aos funcionários que queiramcursarqualquer
umdoscursosdaFaculdadeRobertoMiranda; 
b. Excetuando-seoscargosdiretivos,osdemaisfuncionáriosdevemparticipardeumplanode
qualificação projetado pelos dirigentes da Instituição, em que são envolvidos todos os
agentespartícipesdoprocesso. 
c. O plano de qualificação compreendeworkshopsparaimplementaçãodemelhoriasatravés
dacapacitaçãodosdocentes. 
d. OsdocentesdaFaculdadeRobertoMirandasãoincentivadosaparticipardeprogramasde
pós-graduaçãostrictosensu,pesquisaeprogramasdepós-doutorado. 
Art.3º.TodososdocentesdaFaculdadeRobertoMirandasãoelegíveisàspolíticasdequalificação. 
CAPÍTULOIII-CORPODOCENTE 
Art.4º.OCorpoDocentedaFaculdadeRobertoMirandaécompostopor: 
I-Professoresintegrantesdoquadrodefuncionários 
II-Professoresvisitantes,convidadose/oupalestrantesespeciais 
Parágrafo único - A contratação de professores visitantes, contratados e/ou palestrantes especiais
está subordinada à avaliação e determinação da Mantenedora, esuanecessidadeserádeterminada
casoacasopelosórgãoscolegiados. 
Art.5º.Ocorpodocentecompreenderáasseguintescategoriasdeprofessores: 
I-ProfessorEspecialista 
II-ProfessorMestre 
III-ProfessorDoutor 
§ 1º - Denomina-se Professor Especialista aquele que possui certificado de conclusãodecursode
especializaçãoexpedidoporinstituiçãocredenciadapeloMinistériodaEducação.. 
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§ 2º - Denomina-se Professor Mestre aquele que possui certificado de conclusão de curso de
mestradoexpedidoporinstituiçãocredenciadaereconhecidapeloMinistériodaEducação. 
§ 3º - Denomina-se Professor Doutor aquele que possui certificado de conclusão de curso de
doutoradoexpedidoporinstituiçãocredenciadaereconhecidapeloMinistériodaEducação. 
Art. 6º. Para integrar o Corpo docente da Faculdade Roberto Miranda, além de sua titulaçãoos
docentesdevematenderosseguintesrequisitos: 
a. Possuir produção científica e intelectual através da publicação de artigos, textos, livros e
afins. 
b. Possuirexperiênciademercadoapresentandoaderênciacomasdisciplinasministradas. 
c. Possuirexperiêncianadocênciasuperior. 
CAPÍTULOIV-REGIMEDETRABALHO 
Art. 7º. Os RegimesdeTrabalhoparaodesenvolvimentodasatividadesdedocêncianaFaculdade
RobertoMirandasão: 
a. RegimeHorista-contrataçãodedocenteporhora/aulaouatividade. 
b. RegimedeTempoParcial(RTP)-docentecontratadoatuando12horassemanaisoumais
na instituição, com dedicação de pelo menos 25% de tempo para estudo, planejamento,
avaliaçãoeorientaçãodealunos. 
c. Regime de Tempo Integral (RTI) - docente contratado atuando 40 horas semanais na
instituição, com dedicação de 20 horas semanais a estudo, planejamento, avaliação e
orientaçãodealunos. 
d. Palestranteespecial-profissionaldemercadocontratadoemcaráterextraordináriodevidoa
notórioconhecimentonaáreadeestudo. 
CAPÍTULOV-REMUNERAÇÃO 
Art. 8º. Osdocentesserãoremuneradosdeacordocomseuenquadramento,categoriaeregimede
trabalho previstos neste Plano de Carreira, respeitando as horas/aula alocadas para trabalhosem
classeeextraclasseacadasemestre. 
CAPÍTULOVI-PROGRESSÃO 
Art. 9º. A progressão na carreira seráemperíodoinferiordeterminadopelosórgãoscolegiadosda
FaculdadeRobertoMiranda. 
Art.10º.Aprogressãodar-se-áalternadamentepormerecimentoeantiguidade. 
§1º-AavaliaçãodaprogressãoporméritoseráfeitaconformedeliberaçõesdoConselhoSuperior. 
§2º-Aprogressãoportemporespeitaráopercentualde5%acadaquinquênio. 
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6.8.PL ANO D E CA RREIRA 
OPlanodecarreiradaFaculdadeRobertoMirandaapresentadoisníveisdeenquadramento: 
a) Baseado nos processosabordadosnoitem"PolíticasdeQualificação",enquadraosfuncionários
segundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
b) Leva emcontaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),será
acrescido5%nosaláriodofuncionário. 
O cumprimento do disposto nos planos de carreira é um item verificado pela CPA, conforme
descritonoprojetodeautoavaliaçãoinstitucional. 
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6.9.TITULAÇÃO 
6.9.1.TITULAÇÃO D O CO RPO DO CENTE
O corpo docente docursofoicuidadosamenteselecionadoparaofereceramelhorformaçãotanto
teóricaquantopráticaaosalunosdocurso.Paraaproximarasaladeauladarealidadedomercado,a
Faculdade Roberto Mirandabuscoutrazerprofessorescomexperiênciadentroeforadadocência,
cuidadosamente equilibrando os conhecimentos e saberes mais relevantes para cada uma das
disciplinas. Esse posicionamento faz comqueoprocessoderecrutamentoeseleçãodeprofessores
seja mais criterioso e difícil, uma vez que o docente deve, ao mesmo tempo, concentrar
conhecimentos de mercado atestando sua atuação de maneira excelente, e atender aos exigentes
requisitosdeexperiênciaetitulaçãoacadêmicaadotadospelaFaculdadeRobertoMiranda. 
Parademonstraraosprofissionaisdemercadoepossíveismembrosdocorpodocenteaimportância
da experiência na área acadêmica, fomentando assim a continuidade da titulação deprofissionais
com carreiras já estabelecidas porém sem titulação, o Núcleo Docente Estruturante realizou um
relatório de estudo que envolveu os membros da comunidade acadêmica para verificar a
importância da experiência profissional, acadêmica, domínio das metodologias, técnicas e
ferramentas na definição do corpo docente e corpo tutor. Assim, foi definido que todos os
membros do corpo docente e do corpo detutoresdevempossuirtítulosdepós-graduação,sendo
queamaiorpartedevepossuirtitulaçãostrictosensu. 
OcorpodocentedaFaculdadeRobertoMirandaécompostoemsuamaioriapordoutores,mestres
eespecialistascomrelevanteconhecimentoedestaqueemsuasáreasdeatuação,todososdocentes
da FRM são treinados na plataforma de LMS, capacitados nas metodologias ativas, antes de
iniciarem suas atividades docentes na IES, garantindo o bom desempenhodocorpodocenteque
podeserconstatadopelaspesquisasdesatisfaçãodocorpodiscente. 
A maioria dos docentes da Faculdade Roberto Miranda possuem experiências em cursos na
modalidadeEADouministraramdisciplinasnamodalidadeEAD. 

Em função da pandemia, a Faculdade Roberto Miranda adotou uma política de ministração de
aulasnamodalidadesíncronaeosarquivosdeaulasficamgravadosemsegurançanoLMSdaIESde
formaapossibilitaraocorpodiscenteoacompanhamentodasaulasemmodeloassíncrono. 


6.9.2.TITULAÇÃO D OS TU TORES 
OcorpodetutoresdaFaculdadeRobertoMirandaécompostodeprofissionaiscommaisde3anos
deexperiêncianoexercíciodafunção. 
Como uma Faculdade de excelência, detém maioria de tutores e professores com título de
pós-graduaçãostrictosensu. 

FaculdadeRobertoMiranda 
PlanodeDesenvolvimentoInstitucional2021

176





6.10.RE GIME D E TR ABALHO 
6.10.1RE GIME D E TR ABALHO D O CO RPO DO CENTE D O CU RSO 
A. horista; 
B. tempo parcial (horista com pelos menos 25% da carga horária dedicadas a atividades
extraclasses,envolvendoestudos,pesquisas,trabalhosdeextensão,planejamentoetc); 
C. tempo integral (40h, com no máximo 50% da carga horária dedicadas a atividades
extraclasses,envolvendoestudos,pesquisas,trabalhosdeextensão,planejamentoetc). 
Inicialmente, os professores serão contratados como horistas. AFaculdadeRobertoMirandatem
como meta um corpo docente com 70% dos profissionais contratados pelos regimes de tempo
parciale/ouintegral. 
Em caso de ausência do professor, os professores em regime de tempointegraloutempoparcial,
quando houver disponibilidade e aderência poderão substituir o professor faltante após a
autorizaçãodocoordenadordocurso. 
No caso de temas e disciplinas muito específicos a direção acadêmica da Faculdade Roberto
Miranda pode autorizar a contratação de substituto que possua as credenciais e titulações
acadêmicasnecessáriasparaasubstituição. 
Oregimedetrabalhoemtempointegraldoscoordenadoresededocentesdoscursosdainstituição
permitem a dedicação a atividades de pesquisa e extensão e àproduçãoecuradoriadeconteúdos
paraarevistacientíficadainstituição. 


6.10.2.RE GIME D E TR ABALHO D OS TU TORES 
OstutoresdaFaculdadeRobertoMirandasãoCLT,RTPeRTI.
ConformedispostonoPDIdainstituição,amesmagozaderetaguardademãodeobraqualificada
para suportar quaisquer intempéries mantendo o nível de excelência de ensino e atendimentoao
discente. 
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6.11.FO RMA LE GAL D E CO NTRATAÇÃO D E PR OFESSORES E  TU TORES 
Os professores da Faculdade Roberto Miranda são contratados de acordo com a legislação, em
respeito à CLT, em regime horista, tempo parcial ou tempo integral, de acordo com cada carga
horáriaprevistanoPPC. 
Todososindicadoresrelativosaocorpodocenteforamparametrizadosdeacordocomoscritériosde
análiseparaobtençãodeconceito5. 
AFaculdadeRobertoMirandacontacomconvênioscomportaisdeempregodepontaeprograma
suascontrataçõescomplanosdecontingenciamento. 
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6.12.CO MISSÃO PR ÓPRIA D E AV ALIAÇÃO CPA 
A FaculdadeRobertoMirandaconstituiu,conformeprevistonoparágrafo3odoartigo6odoseu
regimento, uma comissãoprópriadeavaliaçãoquecontemplanaíntegraasdisposiçõesdoArt.11
daLeiN°10.861/2004. 
A Comissão Própria de Avaliação é composta pelo Coordenador da CPA, um representante
docente,umrepresentantetécnico-administrativo,umrepresentantediscenteeumrepresentanteda
comunidadeexternadeformaigualitária,demodoquesuacomposiçãonãoprivilegienenhumdos
segmentos. 
Está garantida à CPA, por força do formato, atribuições e constituição, previstos no Regimento
Interno da Faculdade RobertoMiranda,suaautonomiaemrelaçãoaosconselhosedemaisórgãos
colegiadosexistentesnainstituição. 
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6.13.EDUCAÇÃO DAS RE LAÇÕES ÉT NICO-RACIAIS E O EN SINO DA HISTÓRIA E CU LTURA 
AFRO-BRASILEIRA E  IN DÍGENA 
A Faculdade Roberto Miranda atende aos os itens previstos nas diretrizes curriculares nacionais
para educação dasrelaçõesÉtnico-raciaiseparaoEnsinodaHistóriaeCulturaAfro-Brasileiraem
Indígena nos termos da Lei No 9.394/96, com a redação dada pelas Leis No 10.639/2003 eNo
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP No 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP No
3/2004. 
Oatendimentoàsdiretrizespodeserobservadodiretamentenaspolíticasdeensinodainstituiçãoe
no PPC dos cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda, que contém componentes
curricularesdedicadosaoestudoedebatedasrelaçõesétnico-raciaiseaoensinodahistóriaecultura
afro-brasileiras, visando a valorização a permanência e o sucesso na educação da comunidade
afro-brasileira,indígenaedeoutrasculturas,àsaber: 
● EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeEmigração 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
As políticas previstas pela instituição, neste sentido ainda englobam e valorizam a inegável
contribuição dos povos indígenas e de outras etnias presentes entre a população brasileira, ainda
alvodedesrespeitoediscriminação. 
Além de seus conteúdos e ementas a IES disseminou entre seus docentes e corpo
técnico-administrativo as práticas previstasnestasdiretrizes,visandopotencializaraconsecuçãode
seusobjetivos. 
A IES atende portanto ao requisito legal nos termos da nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a
redação dada pelasLeisNº10.639/2003eN°11.645/2008,edaResoluçãoCNE/CPN°1/2004,
fundamentadanoParecerCNE/CPNº3/2004. 
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6.14.PO LÍTICAS D E ED UCAÇÃO AM
 BIENTAL 
A IES atende ao requisito legal instituído pela lei No 9.795 de 27 deabrilde1999edecretoNo
4.281de25dejunhode2002atravésdaimplantaçãodiretadedisciplinasparaeducaçãoambiental
noscursosoferecidospelainstituição,entreelas: 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,tecnologiaesustentabilidade,queanalisacasosdesucessode
empresassustentáveisesuaimportância; 
● Educação Ambiental: Cidadania, ambiente e qualidade de vida, que traz a educação
ambientalparaoníveldeconsciênciadoindivíduocomocidadãoeagentedetransformação
e, 
● Educação Ambiental:Legislação,acordoseprotocolosglobais,quepreparamoalunopara
desafios pertencentes à inter-relação global e seus protocolos nas relações comerciais
internacionais. 
A Educação Ambiental também está disposta de maneira transversal, nas matérias de todos os
cursos da Instituição. A educação ambiental se faz presente de forma importante no consumo
consciente,napreservaçãodeenergia,substituiçãoporfontesrenováveisepelapráticadareciclagem
etratamentoderesíduos. 
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6.15.PO LÍTICAS D E SU STENTABILIDADE 
A Faculdade Roberto Miranda atende às diretrizes de desenvolvimento nacional sustentável,
conforme disposto no Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa N° 10, de
12/11/2012,atravésdasseguintesaçõespráticas: 
PROTEÇÃODOSRECURSOSNATURAIS 
Uma série de iniciativas são praticadas no âmbito da Faculdade Roberto Miranda visando a
proteçãodosrecursosnaturais. 
CONSUMODEPAPEL 
1.
2.
3.
4.

Darpreferênciaaousodemensagenseletrônicas,viae-mailewhatsapp 
Utilizarrascunhossemprequepossível 
Imprimirdocumentosfrenteeverso 
Procurarreduziroconsumodepapel 

Apolíticadereduçãodoconsumodepapelextinguiuasapostilasimpressasegerouadigitalização
detodasasleituras,preworksemateriaisdeapoiooferecidosaosalunos.Hojetodososmateriaisde
apoiodidáticoinstrucionalsãoeletrônicos. 
DESCARTÁVEIS 
Instituída em 2016, apolíticadereduçãodedescartáveisoriginouaaquisiçãodebensreutilizáveis
como xícaras, copos e toalhas de papel para a redução da produção de resíduossólidos.Alémdo
impacto direto originado pela redução, houve impacto indireto no que diz respeitoalogísticade
transporteparaaaquisiçãodetaisinsumos. 
CARTUCHOSDEIMPRESSORA 
Houve a substituição dos cartuchos de tinta por impressorascomreservatóriosdetinta.Alémde
maiseconômicas,aproduçãoderesíduosfoireduzidadrasticamente. 
ENERGIAELÉTRICA 
1.
2.
3.
4.

LâmpadasLED 
Darpreferênciaparailuminaçãoeventilaçãonaturais 
Fecharasportasquandooar-condicionadoestiverligado 
Desligartodososequipamentosaodeixaroambiente 

A adoção de lâmpadas LED foi fruto da política de redução de consumo de energia elétrica e
representagrandeeconomiaderecursos. 
A aquisição de um aparelho de ar condicionado modelo Inverter, que oferece menor impacto
ambiental, para a sala dos professores demonstraapreocupaçãopermanentedaInstituiçãocoma
sustentabilidade. 


FaculdadeRobertoMiranda 
PlanodeDesenvolvimentoInstitucional2021

182




ÁGUAEESGOTO 
1. Monitoramentodevazamentos 
2. Melhoriacontínuad
 aeficiênciadosequipamentos 
O monitoramento de vazamentos é efetuado através da constatação visual disseminada entre os
colaboradoresedocentes. 
A política de melhoria contínua de eficiência dos equipamentos hidráulicos gerou aaquisiçãode
caixasdedescargacomduplocomandoetorneirascomtemporizadorparaosbanheiros. 
COLETASELETIVA 
AIESincluiuemtodasassalaslixeirasparadescartedemateriaisrecicláveis,quesãoposteriormente
levadasaoscontêineresdoedifíciodestinadosàcoletaedestinaçãoapropriadadestesresíduos. 
FORMULÁRIODESUGESTÕES 
Visando a melhoria contínua da eficiência energética e a redução progressiva de seu impacto
ambiental,aIESincluiunasfichasdesatisfaçãodosalunosumcampodesugestãoparamelhoriasda
sustentabilidade. 
POLÍTICADECONTRATAÇÃODEFORNECEDORES 
A Faculdade Roberto Miranda tem como norma, a contratação de fornecedores homologados e
comprometidoscomasustentabilidade. 
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6.16.ED UCAÇÃO E M DIREITOS HU MANOS 
As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanosestãopresentesdeformadiretae
transversal no PPC, PDI e nas políticas e ações afirmativas da Instituição visando promover os
direitoscivis,políticos,sociais,econômicos,culturaiseambientais,sejamelesindividuais,coletivos,
transindividuaisoudifusos,buscandoaigualdadeadefesadadignidadehumana. 
A ação direta da Faculdade Roberto Miranda para a Educação em Direitos Humanos está na
inclusãodeconteúdoespecíficoemdisciplinasdocurrículodoscursos. 
Estainclusãodiretadeconteúdosespecíficospodeobservadasemtemascomocidadaniaeestudoda
culturabrasileira,enasementasdoscomponentescurricularessobreEtniaeCulturaBrasileiraonde
constam conteúdosespecíficoscomo:oestudodadiversidadeculturalnomundoatual,orespeito
aosdireitoshumanoseoestudodaDeclaraçãoUniversaldosDireitosHumanos. 
A transversalidade do tema é possível depreender da nítida orientação para o atendimento das
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos das políticas de ensino e extensão
previstas no PDI e PPC em "Os Projetos Pedagógicos dos Cursos oferecidos pela Faculdade
RobertoMirandasãoconcebidosdeformaaarticularaformaçãohumanísticaeético-moralcoma
tecnológicaecientífica,pormeiodainterdisciplinaridade,datransdisciplinaridadeedaflexibilidade
doscomponentescurriculares,comvistasàinserçãodoeducandoemumcenárioprofissionallocale
globalemconstanteevolução."eem"AsunidadescurricularesdoCurrículoInicialpossibilitamao
educandoperceberasuaáreadeconhecimentocomocampodeinterseçãodeváriossaberes,todos
necessáriosparaacompreensãodasrelaçõesdosindivíduosdeumdeterminadogruposocialentresi
edelescomoosdemaisgrupossociais.Alémdeteroobjetivoclarodecolaborarnaformaçãocidadã,
o Currículo Inicial abre espaço para um trabalho de reciclagem intelectual visando suprir
dificuldades na formação acadêmica pré-universitária e colaborar no desenvolvimento da
criatividade e da inovação, a partir de constantes exercícios de leitura e escrita, de troca de
conhecimentos, percepções e experiências; da valorização do trabalho em grupo e de vínculos de
solidariedade e aprendizado constante.", além do incentivo à produção e disseminação de
experiênciasbemsucedidasnaáreadosdireitoshumanos. 
Entreasaçõesafirmativasestãoprevistaspalestrasespecíficasparadocentes,discenteseparaocorpo
técnico-administrativo sobre os princípios da dignidade humana, da igualdade de direitos, do
reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, da liberdade de religião e da
democracianoacessoàeducação. 
A IES atende na íntegra ao disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a
ResoluçãoCNE/CPN°1,de30/05/2012. 
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ANEXOI–PLANODEACESSIBILIDADE 
Introdução 
Emfunçãodaspolíticasnacionaisdeinclusão,aFaculdadeRobertoMirandadesenvolveuseuPlano
de Acessibilidade – 2018, fundamentado na Política Nacional de Acessibilidade na Educação
Superior. 
OPlanodeAcessibilidadedaFaculdadeRobertoMirandafomentaainclusãodepessoasportadoras
de necessidades especiais de forma incluí-las no pleno desenvolvimento acadêmico, buscando
sempre inovar e apropriar-se das novas tecnologias disponíveis paraacessibilidade,promovendoo
cumprimentointegraldosrequisitoslegaisdeacessibilidade. 
MarcosdaEducaçãoInclusiva 
Osmarcosapresentadosaseguirforamextraídosdotextopublicadonoendereçoeletrônico: 
http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/a-consolidacao-da-inclusao-escolar-no-brasil-2003-a-20
16.pdf 
ConvençãodaGuatemalaratificadapeloBrasil. 
AConvençãodaGuatemala(1999),promulgadanoBrasilpeloDecretono3.956/2001,afirmaque
as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as
demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou
exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades
fundamentais.EsteDecretotemimportanterepercussãonaeducação,exigindoumareinterpretação
da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação, adotado para promover a
eliminaçãodasbarreirasqueimpedemoacessoàescolarização. 
OCensodaEducaçãoSuperiorapresentadadosqueentre2003e2015ocrescimentodonúmerode
estudantes com necessidades especiais passou de5078para33.475respectivamenterepresentando
um crescimento de559%,reafirmandoanecessidadedasIESestarempreparadaseadequadaspara
estepúblicocrescente. 
Públicoalvo 
Estudantes com necessidades especiais matriculados na educação superior na Faculdade Roberto
Miranda. 
Perfildopúblicoalvo 
Estudantescomnecessidadesespeciaisauditivas,autismo,baixavisão,cegueira,f ísicas,intelectuais,
múltiplas,surdezesurdocegueiramatriculadosnaFaculdadeRobertoMiranda. 
Barreirasaseremsuperadas: 
● Atitudinais. 
● Físicas/arquitetônicas. 
● Didático-pedagógicas. 
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● Comunicação. 
Barreiras que dificultam sobremaneira o acesso, permanência e sucesso dos estudantes e
profissionaiscomnecessidadesespeciaisnaeducaçãosuperiornaFaculdadeRobertoMiranda. 
EstruturaDisponível 
Em função das barreiras impostas aos portadores de necessidades especiais a Faculdade Roberto
Miranda, conforme expostoemseuPDIcumpreasexigênciaserequisitoslegaisparainclusãodos
portadoresdenecessidadesespeciais. 
A IES cumpre as normas previstas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida,conformedispostonaCF/88,Art.205,206e208,naNBR9050/2004,daABNT,naLei
N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003. 
Comoprescreveo§1odoArt.6ºdoDecretonº5.296/2004,aFaculdadeRobertoMirandapossui: 
1. 1. local de atendimento prioritário com assento exclusivo no balcão de atendimento, nas
SalasdeaulaenaBiblioteca; 
2. 2.atendimentoderecepçãocomespaçoadaptadoàalturaeàcondiçãof ísicadepessoasem
cadeirasderodas; 
3. 3. intérpretes de Língua BrasileiradeSinaisLIBRAS,alémdepossuirapoiostécnicosque
atendempessoasquenãosecomunicamemLIBRASeparapessoassurdocegas; 
4. 4. pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoascomdeficiênciavisual,mentale
múltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
5. 5. recuo adequado, no estacionamento, para embarque e desembarque de pessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
6. 6. adequada sinalização ambiental, considerando as deficiências f ísicas, auditivas, visuais,
mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, em todos os espaçosda
Faculdade; 
7. 7.divulgação,emlugarvisível,dodireitodeatendimentoprioritáriodaspessoasportadoras
dedeficiênciaoucommobilidadereduzidaemtodososlocaisdeatendimento; 
8. 8. autorização para a entradaepermanênciadecão-guiaoucão-guiadeacompanhamento
emtodososespaçosdaedificação; 
9. 9.localdeatendimentoespecíficoparapessoasportadorasdedeficiênciasf ísicas,auditivas,
visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,casonecessário; 
10. 10. atendimento prioritário de idosos, seguido de portadores de deficiências f ísicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida.
Em relação aos artigos 20e21,aFaculdadeRobertoMirandapossuiacessoatodasasinstalações.
Possui também superfície acessível para atendimento àspessoasportadorasdedeficiênciaoucom
mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT em
todososbalcõesdeatendimento,queincluem,entreoutros,secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
AFaculdadedispõedesanitáriosacessíveisdestinadosaousoporpessoaportadoradedeficiênciaou
com mobilidade reduzida, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às
normastécnicasdeacessibilidadedaABNT. 
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Todooprédiopossuicondiçãodeacessoeutilizaçãodetodososambientesparapessoasportadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo salas de aula, biblioteca, área de lazer e
sanitários,conformedeterminaoartigo24. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição dealunos,professoresefuncionários
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas, permitindo o acesso às
atividadesescolareseadministrativasemigualdadedecondiçõescomasdemaispessoas. 
Da mesma forma, a Faculdade explana e divulga normas sobre o tratamento a ser dispensado a
professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir
qualquer tipo de discriminação, bem como esclarece quanto à aplicabilidade de possíveissanções
pelodescumprimentodessasnormas. 
No que se refere ao artigo 25, o estacionamento possui 2% do total de vagas para veículos que
transportempessoascomatendimentoprioritáriodefinidasdoDecretonº5.296,de2dedezembro
de 2004,todasemlocalpróximoàentradaprincipal,defácilacessoàcirculaçãodepedestres,com
especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o estabelecido nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT. A permanência de veículos nessas vagas é condicionada ao porte de
identificaçãoconfeccionadoefornecidopelosórgãosdetrânsito. 
Sobre o artigo 26, o atendimento às pessoasportadorasdedeficiênciaauditivaevisualéfeitopor
meio de ajuda técnica (instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados), favorecendo a
autonomiapessoal,totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador constante na FaculdadeRobertoMirandaatendeaospadrões
dasnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Elepermiteoacessoeamovimentaçãocômodade
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. O andar emqueapessoaseencontraestásinalizado
juntoàsbotoeirasexternasdoselevadores. 
ACESSIBILIDADEPEDAGÓGICA,ATITUDINALEDASCOMUNICAÇÕES 
A Faculdade Roberto Miranda está preparada para ofereceracessibilidadeplenaparapessoascom
deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação
conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N°
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003. 
AacessibilidadeplenaéparteintegrantedetodasaspolíticaseatividadesdaIES.PorémaFaculdade
RobertoMirandadispõedepolíticasespecíficasparagarantiraacessibilidadepedagógica,atitudinal
edascomunicaçõesparapessoascomdeficiênciaoumobilidadereduzida,transtornosdecondutae
altashabilidades/superdotação. 
POLÍTICAS E ADEQUAÇÃO À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE E
ATENDIMENTOPRIORITÁRIO 
A fim de cumprir sua função social e possibilitar o completo desenvolvimento de seu corpo
discente, a Faculdade Roberto Miranda oferecerá a seu corpo docente, discente e técnico
administrativopalestrasetreinamentosdeformaaorientarecapacitarosfuncionáriosdafaculdade
Roberto Miranda e da comunidade local. As palestras e treinamentos serão apontados no
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Calendário Acadêmico. Em função das diferentes necessidades de cada indivíduo a Faculdade
RobertoMirandaofertará: 
-alunoconsideradocego(cego–pessoaquetemausênciatotaldavisãoatéaperdadaprojeçãoda
luz)avaliaçõespresenciaisadaptadasemformatodigitaloubraileoufiscais/leitorescapacitadospara
acompanhamento da prova. O material didático produzido pela FRM será ofertado em arquivo
digital .DOC ou .PDF. além do acompanhamento do aluno para sua locomoção e o bom
aproveitamentododiscenteemsaladeaula. 
- aluno com baixa visão (possui campo visualentre5%e30%)serãoofertadosarquivos.DOCou
.PDF, avaliações em fonte aumentada e caso necessário a ajuda de fiscais/leitores. Os textos
impressosserãofornecidoscomaumentodefonte. 
-alunocomdeficiênciaauditiva(odeficienteauditivoutiliza-sedepróteseparacorreçãodaaudição,
ao passo que a pessoa surda tem a perda total da audição. Serão ofertados, quando necessário,
intérpreteemLinguagemBrasileiradeSinais(Libras),livrosemLibrasearquivosdigitaisdasaulas.
Duranteasavaliações,casosejanecessário,apresençadeumintérpretedeLibras. 
- aluno com deficiência f ísica cadeirante ou portador de prótese serão ofertados recursos de
mobilidadeeassistênciaàlocomoçãopelaequipedaFRM. 
- alunos com necessidade educacional específica, neste caso, o aluno terá acompanhamento extra
classepromovidopelosprofessoresRTIeRTP,alémdeacompanhamentodosmonitores.Nocaso
dasavaliações,estasserãoadequadasanecessidadeespecíficadecadaaluno.Porexemplo,nocasode
alunos com TDAH diagnosticado os alunos poderão utilizar-se de diferentes mecanismos de
avaliação que sejammaisadequadosàssuasnecessidades.AssimcomonocasodeTDAHtodasas
necessidades de nossos alunos serão avaliadas e atendidas pormeiodaatuaçãoconjuntadocorpo
docente e administrativo da FRM objetivandoaformaçãointegraldetodososnossosalunos.No
caso específico de paralisia cerebral o aluno será acompanhado por fiscal/leitor nas avaliações e
quando necessário poderá recorrer ao corpo docente e administrativo para ter suprida as suas
necessidadesespecíficas. 
Em função do desenvolvimento tecnológico algumas ferramentas serão disponibilizadas para os
alunosportadoresdenecessidadesespeciais. 
DISCIPLINADELIBRAS 
OrequisitolegalestabelecidopelodecretoNo5.626/2005foiatendidoemsuaplenitudepelaIES
atravésda: 
● Ofertadedisciplinadelibrascomocomponentecurricular(optativo); 
● Capacitaçãodedocenteparaainstruçãodelibras; 
● Capacitação de profissional para atendimento em libras e difusão da oferta de material e
conteúdoquepermitaacessoàcapacitaçãoemlibras. 
● Aatualizaçãodosdocenteseequipetécnico-administrativaprevêtambémaatualizaçãodos
conhecimentosemLIBRAS. 
DISPOSITIVOS, SISTEMAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA DEFICIENTES
VISUAIS 
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AFaculdadeRobertoMirandaofereceemsuasedesinalizaçãoembrailleemtodasasinterfacesde
contatocomalunoseprofessoresbemcomopisotátil,autorizaçãodeentradadecão-guiaeequipe
de apoio treinada e orientada para atendimento de pessoas com necessidades especiais de acordo
comodecreto5.296de02dedezembrode2004. 
Osdeficientesaindacontamcomoserviçodostudentconciergeparaguiá-loapartireatéoponto
mais próximo de transporte público, bastando este solicitar o serviço ao departamento ou à
secretaria. 
TECNOLOGIASDEINFORMAÇÃOECOMUNICAÇÃO 
AIESdispõededoissistemasdistintosparainformaçãoecomunicaçãocomosalunos.Utilizamoso
sistema Gestão EscolarOnline(GEO)parafunçõesadministrativascomofaturamento,solicitação
de segunda via de boleto, consulta de situação cadastral, consulta de notas e faltas. Funções
pedagógicascomoadisponibilizaçãodematerialdeaula,aconsultaàgradeeentregaeletrônicade
documentossãofeitasatravésdosistemaMoodle,sistemadeLMS(LearningManagementSystem)
amplamenteutilizadoporfaculdadeseuniversidadesaoredordomundo. 
Os meios de comunicação oferecidos aos discentes e docentes da Instituição permitem uma
comunicaçãofluídaeacessorápidoediretoentreprofessores,alunoseinstituiçãocontribuindode
maneiraexcelenteparaodesenvolvimentodoprocessopedagógicodocursoetemsuaacessibilidade
plenagarantidapelas. 
RECURSOSDIDÁTICOSDEAPOIOAODEFICIENTEVISUAL 
TecnologiasassistivasadotadaspelaFaculdadeRobertoMiranda. 
Jaws: software que permite ao deficiente visual utilizar o computador com mais facilidade e
praticidadepormeiodevozsintética,permitindoaleituradoconteúdoescritonatela.Disponível
em:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura deumtextoapartirdesuanarraçãoemáudio,oferecendo
adaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA: permite que usuários cegos ou com deficiência visual possam acessar e interagir com o
sistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox:sistemaquesecomunicacomousuáriopormeiodevozsintetizadapermitindoautonomia
aousuáriodocomputador. 
SERVIÇOSDETRADUTOREINTÉRPRETEDALÍNGUABRASILEIRADESINAIS
-LIBRAS 
A Faculdade Roberto Miranda oferecerá ao aluno com deficiência auditiva, intérprete em
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), livros em Libras e arquivosdigitaisdasaulas.Duranteas
avaliações,casosejanecessário,umintérpretedeLibrasestarápresente. 
EQUIPAMENTOSESISTEMAS 
Osportadoresdedeficiênciaauditivaterãoàsuadisposiçãocomputadoresportáteiscomprogramas
especiaiscomooVirtualVision,queanalisaosprogramasembuscadeinformaçõesquepodemser
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lidas para ousuário,possibilitandoanavegaçãoempáginasdainternet,telasetextospresentesem
diversosaplicativosondeoáudioprevalece.Osvídeosutilizadosemsaladeaulapossuemlegendae
todos os monitores de televisão na faculdade são equipados com o sistema closed caption, que
permiteaoportadordedeficiênciaauditivaleremtemporealoqueestásendoditonatelevisão.
RECURSOSDIDÁTICOSDEAPOIOAODEFICIENTEAUDITIVO 
Além da presença da tradutora intérprete de Libras, o aluno com deficiência auditiva terá à sua
disposiçãoleiturasdeapoio,legendasemvídeosefilmes,eclosedcaptionnosmateriaisaudiovisuais
utilizados em sala de aula e como material de estudo, permitindo pleno acesso e uso de todo e
qualquermaterialdidático-instrucionalutilizadopelaIES. 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA 
A proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista foi prevista nas políticas
estabelecidas no PDI da InstituiçãoeasdisposiçõesdaLeino12.764de27dedezembrode2012
foram disseminadasentreocorpotécnico-administrativovisandooacessoàeducaçãoeaproteção
contraqualquerabusooudiscriminação. 
Visando proteger os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista a Faculdade Roberto
Miranda foi a primeiraIESaestabelecerparceriacomaAssociaçãodeAmigosdoAutista(AMA)
paramelhoratenderseusalunosesuacomunidade.Olidarcomoautistanecessitaumtreinamento
eesclarecimentoúnico,sendoaAMAnossomelhorguia. 
PlanejamentodeAtuaçãoem2018 
Atualmente a Faculdade Roberto Miranda possui apenas um professor portador de necessidades
especiais que atua nos cursos livres da FRM, Ricardo Shimosakai, que hoje acumula o cargode
Diretor de Turismo Adaptado da Prefeitura de São Paulo desde 2004. Na Faculdade Roberto
Miranda oprofessorShimosakaitrabalhaa questãodaacessibilidadeeinclusãonolazereturismo,
deumaformageográficaesocialampliada. 
MembrodaSATH(SocietyforAccessibleTravelandHospitality),ENAT(EuropeanNetworkfor
Accessible Tourism) e IFTTA (International Forum of Travel andTourismAdvocates).Também
faz parte da Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo e SPTuris. Sua
formação inclui o bacharelado em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi/Laureate
InternationalUniversitieseespecializaçõesemTecnologiaAssistivaeDesenhoUniversal. 
ApósafinalizaçãodasobrasdaFaculdadeRobertoMirandaoprofessorShimosakaiinspecionouas
instalaçõesdaFaculdadeRobertoMirandaverificandoatotalacessibilidadedaIESparacadeirantes. 
A proposta de atuação da Faculdade Roberto Miranda em seu Plano de Acessibilidade – 2018,
prevê o treinamento de sua equipe ao longo do ano junto a AMA, treinamento de Libras,
treinamentodeacessibilidadeministradopeloprofessorShimosakai. 
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Em relação a possível entrada de alunos com necessidades especiais, os mesmos poderão solicitar
acompanhamento especial para o pronto atendimento de suas necessidades pelos canais de
comunicação: 
● Atendimentoaoalunonasecretaria 
● Atendimentoaoalunopelostudentconcierge 
● Atendimentoaoalunopelowhatsapp 
Ouvidoria 
O aluno portador de necessidades especiais pode solicitar a qualquer funcionário da Faculdade
RobertoMirandaatendimentoespecialeprioritárioaqualquermomentoquejulguenecessário. 
As solicitações dos alunos quando atendidas serão arquivadas e formarãoumabasededadosque
servirádebaseparaoaprimoramentocontínuodoatendimentoaoaluno. 
Caso a solicitação do aluno não seja atendida até o prazo de 48 horas a solicitação deve ser
encaminhada à direção da Faculdade Roberto Miranda para que as devidas providencias sejam
tomadas. 
Em seu primeiro ano de funcionamento a Faculdade Roberto Mirandadevecoletarosdadosdas
solicitaçõesparaqueoNúcleoDocenteEstruturante,oColegiadodeCursoeaComissãoPrópria
deAvaliaçãoanalisemeemitamparecersobreassolicitaçõesdemandaspelosalunos. 
Estes dados comporão o relatório de Avaliação do PlanodeAcessibilidadedaFaculdadeRoberto
Miranda – 2018 a ser elaborado em novembro de 2018 e servirá de base para o Plano de
AcessibilidadedaFaculdadeRobertoMiranda–2019quedeverápromovermelhoriascontínuasno
processodeinclusãoemseuscursos. 
IndicadoresaseremavaliadosnoPlanodeAcessibilidadedaFaculdadeRobertoMiranda–2018. 
EvasãoeRetençãodealunoscomdeficiência 
Ir=

N úmero de Alunos matriculados com N ecessidades Especiais no f im do período letivo
N úmero de Alunos matriculados com N ecessidades Especiais no início do período letivo

x100 

Ie=100-Ir 
IndicadordeAcessibilidadedaFaculdadeRobertoMiranda 
I=

N úmero de solicitações atendidas de Alunos matriculados com N ecessidades Especiais no período letivo
N úmero de solicitações T otais de Alunos matriculados com N ecessidades Especiais no período letivo

x100 

Estes indicadores irão compor, a priori a avaliação do processo de inclusão dos
portadoresdenecessidadesespeciaisnaFaculdadeRobertoMiranda. 
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