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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1.1. Histórico de implantação e desenvolvimento da instituição 
 

A Faculdade São Lucas de São José dos Campos, é uma instituição privada 
de ensino superior, mantida pelo CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial, 
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 84.596.170/0001-
70, com sede na RUA ALEXANDRE GUIMARAES, 1.927 – AREAL, Porto Velho - RO, 
CEP 78916450. 

Com sua metodologia ativa de ensino, estrutura moderna e corpo docente 
qualificado, a São Lucas é um dos grupos educacionais do país que se preocupa 
com o ensino inovador, com a qualidade e a expansão de sua oferta. Fundada 
em dezembro de 1999, quando recebeu autorização do Ministério da Educação 
para atuar no ensino superior, a primeira mantida do grupo, iniciou suas atividades 
em Porto Velho. Atualmente, o Centro Universitário São Lucas oferece 31 cursos 
reconhecidos pelo MEC, e consolida-se como o maior Centro Universitário privado 
do estado de Rondônia, tanto na modalidade presencial como a distância. No 
Estado de São Paulo, tem a Faculdade São Lucas de Caçapava, que oferta cursos 
na área da Saúde e Ciências Sociais.  

A missão do Grupo Educacional São Lucas e de suas mantidas consiste em 
estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos e 
das atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização profissional, pessoal, 
social, além da sua preparação para o exercício pleno da cidadania. A IES busca 
assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das 
pessoas com deficiência, possuindo estruturas adaptadas e adequadas para 
acessibilidade.  

Na cidade de São José dos Campos, a Faculdade São Lucas oferecerá os 
cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Psicologia, 
com 120 vagas por curso. A criação de tais cursos, parte de análises regionais e 
mercadológicas e da premissa de desenvolvimento e bem-estar social, através da 
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formação de profissionais capazes e comprometidos com o exercício da 
cidadania e da solidariedade. 

Em relação ao município de São José dos Campos, local de atuação da 
Faculdade São Lucas, historicamente, ele foi influenciado pelos bandeirantes, que 
traçaram pela região os caminhos rumo ao ouro das Minas Gerais. Entre os anos 
de 1950 e 1951, o processo de industrialização de São José dos Campos ganhou 
força a partir da instalação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), que hoje é 
chamado de Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), e 
também do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A partir de 1961, com a 
criação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), houve o 
aprimoramento da estrutura educacional no município. 

Por ser conhecida como polo de desenvolvimento da ciência, tecnologia e 
inovação, em 2009, foi inaugurado em São José dos Campos o Parque 
Tecnológico. Nele, estão presentes importantes empresas do setor aeroespacial, 
automotivo, energia, óleo e gás, saúde, têxtil, TIC e transporte, entre outras. 

A partir da instalação do Parque Tecnológico, deu-se início a uma grande 
expansão tecnológica na cidade. Em 2013, foi inaugurado o Laboratório de 
Estruturas Leves (LEL), que é considerado o único laboratório deste tipo na América 
do Sul. No ano de 2014, foi inaugurado o centro de pesquisa avançada da Boeing, 
o sexto desse tipo fora dos Estados Unidos e o primeiro na América Latina, 
dedicado à pesquisa de biocombustíveis de uso aeronáutico. Em relação a 
educação, em 2014, o município conquistou o selo de Município Livre do 
Analfabetismo, representando que a cidade superou o índice de alfabetização 
de mais de 96% da população, de acordo com o Censo 2010/IBGE. 

No que tange as suas características populacionais e demográficas, São 
José dos Campos possui uma área de 1.099,409 km², e uma população de 703.219 
habitantes (dados estimados pelo IBGE para 2017). Entretanto, devido ao fato de 
pertencer à Macrorregião do Vale do Paraíba Paulista, deve-se considerar 
também a população de todo entorno.  

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba abrange os seguintes 
municípios: Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Caçapava, Tremembé, Santa 



   

São	Lucas	|	São	José	dos	Campos	
Rua	Laurent	Martins,	329		

Jardim	Esplanada	II	
 

Branca e Igaratá. No comparativo entre a população total das cidades e a 
quantidade de vagas de ensino ofertadas tem-se: 

CIDADE POPULAÇÃO FUNDAMENTAL MÉDIO 
São José dos Campos 703.219 79.299 28.984 
Taubaté 307.953 38.155 11.528 
Jacareí 229.851 27.299 9.884 
Pindamonhangaba 164.000 19.601 6.928 
Caçapava 92.587 11.533 3.750 
Tremembé 45.904 5.250 1.284 
Santa Branca 14.667 1.734 470 
Igaratá 9.443 1.411 468 
TOTAL 1.567.624 184.282 63.296 

       Fonte: IBGE 

Com base nos dados, pode-se notar que há uma grande demanda de 
alunos do ensino médio que poderão buscar capacitação no ensino superior, 
sendo que na região, a cidade de São José dos Campos é a mais desenvolvida 
econômica e socialmente. Para corroborar tais afirmações, os dados do IBGE 
demonstram que a cidade apresenta 94.3% de domicílios com esgotamento 
sanitário adequado, 94.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 
arborização e 66.4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 
adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

No aspecto financeiro e social, São José dos Campos possui um PIB per 
capita de R$ 52.858,35 reais (IBGE 2015), e se destaca no ranking de 
desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas (ONU), com Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,807 (IBGE 2010).  

Um fator de destaque para a cidade é a sua localização, estando entre os 
maiores mercados consumidores do País, e sendo dotada de toda a infraestrutura 
exigida para modernos empreendimentos. Com localização privilegiada entre 
grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, com acesso através de 
modernas rodovias e pelo aeroporto, o município está próximo a praias, região 
serrana e diversos pontos turísticos. Sua visibilidade nacional ocorre devido ao 
potencial de negócios, fator que impulsiona investimentos na área de hotelaria, 
comércio e serviços.  
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A Faculdade São Lucas de São José dos Campos, tem a missão de 
proporcionar a população acesso a um ensino de qualidade, com metodologia 
inovadora, para o alcance de sucesso profissional. Com a promoção de 
desenvolvimento igualitário e bem-estar social através da educação, oportuniza-
se a formação de cidadãos competentes e éticos. 

Conforme dados do IBGE de 2010, a projeção da população por faixa etária 
e sexo, mostra uma maior quantidade de pessoas com idades entre 20 a 34 anos, 
sendo essa faixa etária o público alvo que investirá em capacitação no ensino 
superior. Para complementar esses dados e a real demanda por ensino superior, 
tem-se que, apesar de ser uma cidade muito desenvolvida economicamente, 
somente 8,1% dos 474.357 eleitores da cidade possuem ensino superior completo.   

Sendo assim, a Faculdade abrangerá não só essa faixa etária, como 
também toda a população dos municípios vizinhos, que somadas chegam ao 
total de 1.567.624 habitantes, os quais demandam pela constante abertura de 
cursos e novas possibilidades de capacitação.  

Apesar de existirem algumas Instituições de ensino presentes na cidade, São 
José dos Campos comporta uma nova Faculdade, tendo em vista seu comércio 
diversificado e um setor tecnológico em constante expansão. Além disso, o 
número de alunos que concluíram o ensino médio em toda região revela um 
mercado potencial para novos cursos de graduação e abertura de instituições de 
ensino. 

Através de Inovação Social, Metodológica e Tecnológica, a IES 
desenvolverá os cursos buscando atender a demanda da população da cidade 
e da região, mediante a adoção de práticas e procedimentos que possibilitem a 
criação de novos produtos, ideias e serviços. O discente, será capacitado através 
de metodologias inovadoras, para que desenvolva capacidade de 
reposicionamento e de empreendedorismo.  

Portanto, como diferencial, a IES irá elaborar seus cursos conforme a 
necessidade da cidade, que se encontra em constante evolução científica, 
tecnológica e social. A partir da oferta de cursos atuais e que integrem novas 
tecnologias e metodologias ativas, a Faculdade São Lucas de São José dos 
Campos será estruturada e gerida com foco na pesquisa, extensão e propagação 
de conhecimentos, proporcionando ao mercado de trabalho, profissionais 
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amplamente capacitados e prontos para atuar em grandes áreas do 
conhecimento. 

 

1.2. Missão 

 
A missão da Faculdade São Lucas, é promover o desenvolvimento igualitário 

e bem-estar social através da educação, formando cidadãos competentes e 
éticos.” 

Por engajamento neste projeto, a instituição, ao lado da tríplice missão de 
ministrar o ensino, estimular a pesquisa e promover a extensão, não abdica de seu 
papel como centro de reflexão dos problemas do Brasil e do mundo. 

A missão da Faculdade São Lucas consiste em estimular o desenvolvimento 
do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, 
para que atinjam a realização profissional, pessoal, social, além da sua 
preparação para o exercício pleno da cidadania. A IES busca assegurar e 
promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com 
deficiência, possuindo estruturas adaptadas e adequadas para acessibilidade.  

A vocação global da Faculdade São Lucas São José dos Campos consiste 
em estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos, 
das atitudes de seus alunos, para que atinja a realização profissional, pessoal, 
social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania de 
forma inovadora.  

A FSL São José dos Campos está comprometida com o projeto nacional 
de desenvolvimento e bem-estar social, com os princípios de responsabilidade 
social, inovação social, sustentabilidade e política ambiental. 

 

1.3. Objetivos e Metas 
 

A Faculdade São Lucas, para concretizar seus objetivos e missão, atuará nas 
atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços, 
nas áreas de saúde, engenharias e ciências sociais aplicadas, pretende firmar-se 
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como instituição capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento 
da sociedade e da região. 

Os objetivos são definidos em metas predeterminados e ações previstas de 
acordo com a missão e as políticas institucionais. 

 

Objetivo 1: Iniciar o processo de expansão da Faculdade São Lucas, a partir de 
2018. 

Quadro 2 – Metas e Ações do Objetivo 1 

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 
Meta 1: Solicitar a autorização de novos cursos      

   
 A

çõ
es

 Elaboração de novos PPCs  X     
Aprovação pelo Consup x     

Protocolar no sistema E-mec X     
Meta 2: Implantar a estrutura física para sala de aulas e 
laboratórios 

     

   
   

A
çõ

es
 

Ter aporte financeiro X     

Projetos arquitetônicos X     

Construção dos ambientes X     

Mobiliar os ambientes X     

 Climatizar os ambientes X     
Objetivo 2 Apoiar pesquisas e o estímulo às atividades criadoras; 

Quadro 3 – Metas e Ações do Objetivo 2  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Incentivar as atividades criadoras      

 A
çõ

es
 

Premiar as atividades prático-pedagógicas inovadoras  X X X X 

Premiar a produção de material didático e instrucional  X X X X 

Meta 2: Realizar eventos de natureza técnico-científica      
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A
çõ

es
 

Realizar encontro anual de iniciação científica   X X X 

Realizar seminários de apresentação de TCCs da 
graduação 

    X 

Meta 3: Criar e divulgar regulamentos de premiações      

   
   

 A
çõ

es
 

Nomear comissão de regulamentação  X    

Aprovar regulamentação nos conselhos superiores  X    

Divulgar em toda a comunidade acadêmica os 
regulamentos das premiações 

 X    

Meta 4: Premiar as pesquisas e atividades criadoras      

   
 A

çõ
es

 Providenciar prêmios  X X X X 
Providenciar patrocínios  X X X X 
Fixar data comemorativa com eventos de premiação  X X X X 

Meta 5: Apoiar projetos de pesquisas para desenvolvimento 
regional e nacional 

     

   
   

A
çõ

es
 Buscar parcerias e convênios  X  X  

Inserir-se em projetos pré-existentes  X  X X 
Elaborar projetos para desenvolvimento regional  X X X X 

Meta 6: Atrair e ampliar parcerias com instituições 
fomentadoras 

     

   
A

çõ
es

 

Elaborar e submeter projetos para captação de 
recursos 

 X X X X 

Elaborar projetos viáveis para executar na 
comunidade 

 X X X X 

Meta 7: Apoiar o resgate da cultura regional de populações 
tradicionais 

     

 A
çõ

es
 Investigar a história destas populações  X X   

Promover ações para valorização da cultura  X X X X 
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Objetivo 3: Participar no desenvolvimento socioeconômico do país e, em 
particular, da Região de São Paulo, como organismo de consulta, assessoramento 
e prestação de serviços, em assuntos relativos aos diversos campos do saber. 

Quadro 4 – Metas e Ações do Objetivo 4  

 

Objetivo 5: Promover programas e cursos de atualização, de extensão e preparar 
para a pós graduação. 

Quadro 6 – Metas e Ações do Objetivo 5  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1:Incrementar a criação de cursos de extensão      

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 
2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Promover intercâmbio com instituições de ensino 
médio e fundamental 

     

A
çõ

es
 Participar de seminários de profissões  X X X X 

Assessorar Feiras de Cultura   X X X 

Meta 2: Promover princípios e práticas sustentáveis através da 
extensão 

     

A
çõ

es
 

Realizar convênios com empresas, órgãos e instituições 
para intercâmbio para ações nas várias áreas de 
conhecimento. 

 X X X X 

Investigar junto à comunidade as necessidades de 
serviços 

 X X X X 

Meta 3: Ampliar os convênios de cooperação técnica com IES      

A
çõ

es
 

Buscar instituições interessadas na parceria com a   
Faculdade São Lucas  

 X  X  

Identificar a necessidade de instituição para buscar 
convênios 

 X    

Formalizar a cooperação técnica  X X   

Meta 4: Reavaliar as ações de cooperação técnica existentes      

A
çõ

es
 

Organizar encontros com parceiros para planejamento 
de atividades de intercâmbio 

  X  X 

Propor calendário de atividades   X  X 
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A
çõ

es
 

Incentivar professores a projetar e ministrar cursos  X X X X 

Divulgar ações de extensão da Faculdade São Lucas  X X X X 

Estabelecer programas de extensão      

Meta 2: Prospectar os cursos de pós-graduação lato 
sensu 

 X X X X 

A
çõ

es
 

Incentivar professores a projetar cursos de pós-
graduação 

 X X X X 

Incentivar e apoiar a qualificação docente  X X X X 

Viabilizar a cooperação técnico-científica e o 
intercâmbio de docentes 

 X X X X 

 

Objetivo 6: Promover a educação integral, sob os princípios da liberdade, da 
fraternidade e da solidariedade humana 

Quadro 7 – Metas e Ações do Objetivo 6  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Zelar pelo funcionamento do NAPP      

   
A

çõ
es

 

Ampliar a atuação do NAPP  X X   

Divulgar para a comunidade acadêmica a atuação 
do NAPP 

 X X X X 

Sistematizar as atuações do NAPP  X X   

Meta 2: Contribuir para a formação ética, política e cultural 
da comunidade acadêmica 

     

A
çõ

es
 

Organizar eventos culturais  X X X X 

Desenvolver ações de extensão multidisciplinares, 
envolvendo formação ético-política 

 X X X X 

Desenvolver ações acadêmicas e culturais visando a 
compreensão étnicas raciais, e das minorias raciais. 

 X X X X 

Meta 3: Formar um ambiente mais livre, fraterno e solidário 
dentro da instituição 
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  A

çõ
es

 
Conscientizar os professores em reuniões de 
coordenação e de conselhos superiores da 
importância da fraternidade e da solidariedade 

 X X X X 

Organizar eventos internos para aproximação das 
pessoas 

 X X X X 

Participar de ações solidárias da sociedade local, 
regional e nacional. 

 X X X X 

Meta 4: Estimular o espírito de colaboração, solidariedade 
e fraternidade  entre os cursos 

     

  A
çõ

es
 

Investir de forma a atender as necessidades de todos 
os cursos 

 X X X X 

Instrumentalizar os cursos para que todos os alunos se 
sintam valorizados 

 X X X X 

Conscientizar os alunos da importância de todas as 
profissões 

 X X X X 

 

Objetivo 7: Promover estudos e atividades relacionadas à defesa e preservação 
do meio ambiente; 

Quadro 8 – Metas e Ações do Objetivo 7  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Implantar e fortalecer ações relacionadas ao 
meio ambiente 

     

A
çõ

es
 

Desenvolver cursos sobre educação ambiental  X X X X 

Desenvolver cursos para tratamento de resíduos 
sólidos hospitalares 

 X X  X 

Organizar campanhas de educação ambiental  X X X X 

Meta 2: Implementar projetos para viabilizar a utilização 
do lixo 

     

A
çõ

es
 

Organizar cursos de reciclagem de papel  X X X X 

Organizar campanhas de coleta seletiva de lixo   X X X 

Propor projetos de reciclagem  X X X X 
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Objetivo 8: Promover ações educativas e atividades para conscientização da 
comunidade, visando à compreensão dos direitos e deveres humanos, da 
cidadania e do exercício pleno da liberdade e da democracia 

Quadro 9 – Metas e Ações do Objetivo 8  

 

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Promover atividades multidisciplinares para 
formação de cidadania, inclusão social e atendimento 
à saúde 

     

A
çõ

es
 

Organizar atividades socioculturais junto à 
comunidade 

 X X X X 

Divulgar o atendimento à saúde  X X X X 

Meta 2: Valorizar as datas comemorativas promovendo 
eventos para discussão e conscientização 

     

A
çõ

es
 

Organizar fóruns, seminários e outros eventos alusivos 
às datas cívicas. 

  X X X 

Incluir nos planos de ensino conteúdos referentes ao 
sentido das datas comemorativas 

 X X X X 

 

Objetivo 9: Estimular a criação e manifestação culturais, o desenvolvimento do 
espírito científico, o pensamento reflexivo e as práticas desportivas; 

Quadro 10 – Metas e Ações do Objetivo 9  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Incentivar a criação e manifestações 
culturais 

     

   
   

   
   

   
A

çõ
es

 

Incentivar a criação do coral da   Faculdade 
São Lucas 

  X   

Incentivar a criação de um grupo de teatro 
na   Faculdade São Lucas  

  X   
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Incentivar a criação de um grupo de dança 
da   Faculdade São Lucas  

  X   

Desenvolver produtos e processos culturais  X X X X 

Meta 2: desenvolver o espírito científico e o 
pensamento reflexivo 

     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
çõ

es
 

Incentivar a participação em eventos 
técnico-científicos 

 X X X X 

Realizar seminários temáticos  X X X X 

Realizar eventos técnicos científicos   X X X X 

 

Objetivo 10: Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na formação contínua de seus diplomados; 

Quadro 11 – Metas e Ações do Objetivo 10  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 
2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Novas perspectivas no processo de avaliação interna 
conforme Dimensões e Diretrizes do SINAES e nos processos 
avaliativos em consonância com a nova legislação e 
instrumentos de avaliação 

     

A
çõ

es
 

Organizar encontros com professores e alunos  X X X X 
Implantar processo de avaliação interna  X X X X 
Incentivar a aplicação de instrumentos de avaliação 
em cada curso 

 X X X X 

Meta 2: Proporcionar aos docentes novas tecnologias de 
ensino 

     

A
çõ

es
 Incentivar a participação nas semanas pedagógicas  X X X X 

Realizar encontros, seminários e cursos sobre 
profissionalismo. 

 X X X X 

Meta 3: Atenção à eficácia Administrativa do Campus      

   
   

  A
çõ

es
 

Implementar uma política de segurança no Campus  X X X X 
Implementar política de atualização tecnológica e 
manutenção preventiva 

 X X X X 

Implementar espaços para atividades acadêmicas e 
administrativas 

  X X X 

Ampliar a área de estudos e convivência para alunos   X X X 
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Meta 4: Elaborar projetos pedagógicos para novos cursos  2018 2019 2020 2021 2022 
A

çõ
es

 Novos cursos de graduação  X X X X 
Criar a oferta de pós-graduação.   X X  

Meta 5: Implantar a Política de Recursos Humanos      

   
   

A
çõ

es
 

Implantar e divulgar o plano de cargos, carreiras e 
salários. 

 X    

Padronizar os procedimentos setoriais  X X X X 
Implementar cursos de capacitação acadêmica / 
administrativa 

 X X X X 

Implantar um processo de acolhimento e retenção de 
colaboradores 

 X X X X 

Meta 6: Ampliar o Relacionamento com a Sociedade      

A
çõ

es
 Implantar orientação profissional  X X X X 

Implantar a identificação e atendimento de internautas  X    

Meta 7: Aprimorar o atendimento a Comunidade Acadêmica      

A
çõ

es
 

Criar o Programa de Acolhimento aos calouros e 
veteranos 

 X X X X 

Criar o Programa de redirecionamento, 
atendimento e apoio do / ao acadêmico. 

 X X X X 

Implantar o Programa de Aproximação das Empresas 
dos discentes. 

 X X X X 

Meta 8: Implantar as Atividades de Extensão      

   
   

   
  A

çõ
es

 

Criar o envolvimento de acadêmicos em programas 
de extensão e pesquisa 

 X X X X 

Implantar um banco de talentos /bolsa de empregos  X X X X 
Criar os cursos de extensão  X X X X 
Implantar um programa de fidelidade discente, 
egressos, colaboradores e alunos 

 X X X X 

 

Objetivo 11: Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência, da filosofia e da tecnologia, e a criação e difusão 
da arte; 

Quadro 12 – Metas e Ações do Objetivo 11  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Incentivar a produção científica      
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A
çõ

es
 

Promover intercâmbios científicos  X X X X 

Apoiar a formação e consolidação de grupos de 
pesquisa 

 X X X X 

Sistematizar o controle institucional da produção 
científica 

 X X X X 

Meta 2: Fortalecer a interação entre os programas de 
iniciação científica e extensão 

     

 A
çõ

es
 

Envolver cada vez mais docentes e discentes na 
iniciação científica e extensão 

 X X X X 

Inserir a iniciação à pesquisa da graduação nos 
programas de extensão da IES 

  X X X 

Meta 3: Incentivar a produção artística      

 A
çõ

es
 

Organizar eventos de divulgação das obras 
artísticas da comunidade interna 

  X X X 

Realizar oficinas de arte   X X X 

Apoiar a criação de grupos de teatro e de dança   X X X 

Apoiar as ações do coral da FSL   X X X 

 

Objetivo 12: Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade; 

Quadro 13 – Metas e Ações do Objetivo 12  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Divulgar atividades de pesquisa  X X X X 

 A
çõ

es
 

Criar a revista eletrônica da Faculdade São Lucas  X    

Criar mural para divulgação da produção técnico-
científica e cultural da graduação e pós-graduação 

 X    

Meta 2: Realizar eventos de natureza técnico-científica 
multidisciplinares 

     

A
çõ

es
 

Realizar Jornada Científica Multidisciplinar   X X X 

Realizar Congresso Técnico-Científico 
Multidisciplinar 

  X X X 
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Objetivo 13: Promover extensão, aberta à participação da comunidade, visando 
a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica, geradas na instituição. 

Quadro 14 – Metas e Ações do Objetivo 13  

Descrição das Metas e Ações Cronograma de Execução 
2018 2019 2020 2021 2022 

Meta 1: Ampliar as ações de extensão qualitativamente      

A
çõ

es
 

Reconhecer/ identificar as necessidades das 
comunidades 

 X    

Definir comunidades a serem trabalhadas na extensão 
social 

 X    

Incluir as atividades no PPC   X X X 
Prever carga horária para docentes em extensão  X X X X 
Criar projetos/ programas para atenção à comunidade   X X X 

Meta 2: Desenvolver atividades de extensão complementares 
aos Projetos Pedagógicos dos cursos 

     

A
çõ

es
 Apoiar atividades de extensão que contribuam para a 

formação do acadêmico 
  X X X 

Implantar programas de extensão multidisciplinares   X X  
Meta 3: Criar um sistema de avaliação das atividades de 
extensão 

    

A
çõ

es
 

Criar uma comissão para instituir a avaliação   X   
Criar regulamento e instrumentos de avaliação  X    
Organizar reuniões com professore e acadêmicos 
atuantes em extensão 

  X X X 

Aprovar nos conselhos superiores a regulamentação da 
avaliação 

  X   

Meta 4:  Promover princípios e práticas sustentáveis através da 
extensão 

     

A
çõ

es
 

Capacitar a comunidade local para geração de renda  X X X X 
Proporcionar à comunidade capacitada o suporte 
logístico necessário 

  X X X 

Acompanhar e monitorar as comunidades capacitadas   X X X 
Meta 5: Incentivar a participação da comunidade nas 
atividades de extensão 

     

A
çõ

es
 Divulgar as atividades de extensão  X X X X 

Divulgar as potencialidades da Faculdade São Lucas 
junto à comunidade 

 X X X X 
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Meta 6: Criar programa de educação continuada para 
egressos 

     
A

çõ
es

 

Criar cursos de extensão (aperfeiçoamento e 
atualização) presenciais  

    X 

Incentivar os acadêmicos a participarem deste 
programa 

    X 

 

Quadro 15 - Objetivos e Quantificação das Metas e Ações 

Objetivos Quantidade 
de Metas 

Quantidade 
de Ações e 
Atividades 

Relacionadas 

01 Estar regulamentada em consonância com a 
nova legislação da Educação Superior e novos 
instrumentos de avaliação; 

2 7 

02 Apoiar pesquisas e o estímulo às atividades 
criadoras; 

7 16 

03 Promover intercâmbio e cooperação com 
instituições de ensino dos diversos graus, tendo em 
vista o desenvolvimento da educação, da cultura, 
das artes, das ciências e da tecnologia. 

4 7 

04 Implementar Política de atendimento e 
acolhimento ao discente. 

2 6 

05 Participar no desenvolvimento socioeconômico 
do país e, em particular, da Região de São Paulo, 
como organismo de consulta, assessoramento e 
prestação de serviços, em assuntos relativos aos 
diversos campos do saber; 

2 6 

06 Promover programas e cursos, de atualização, 
de extensão; 

2 6 
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07 Promover a educação integral, sob os princípios 
da liberdade, da fraternidade e da solidariedade 
humana; 

4 12 

08 Promover estudos e atividades relacionadas à 
defesa e preservação do meio ambiente; 

2 6 

09 Promover ações educativas e atividades para 
conscientização da comunidade, visando à 
compreensão dos direitos e deveres humanos, da 
cidadania e dos exercícios pleno da liberdade e 
da democracia; 

2 4 

10 Estimular a criação e manifestações culturais, o 
desenvolvimento do espírito científico, o 
pensamento reflexivo e as práticas desportivas; 

2 7 

11 Formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na formação contínua de seus 
diplomados; 

8 26 

12 Incentivar o trabalho de pesquisa e a 
investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência, da filosofia e da 
tecnologia, e a criação e difusão da arte; 

3 9 

13 Promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade; 

2 4 

14 Promover extensão, aberta à participação da 
comunidade acadêmica, visando a difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 
geradas na instituição; 

6 18 
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15 Implantar as ferramentas de Educação como 
forma de apropriar-se das novas tecnologias; 

1 5 

Total 47 133 

 

OBJETIVO GERAL DO PDI 

Formar profissionais com competência técnica, expressa pelo rigor científico 
indispensável, comprometidos com a sociedade, capazes de serem agentes 
transformadores, na medida em que utilizam o conhecimento para melhoria da 
comunidade em que estão inseridos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PDI 

a) formar, em cursos de graduação presenciais, profissionais e especialistas de 
nível superior, comprometidos com a realidade e com a solução dos problemas 
regionais e nacionais; 

b) estimular pesquisas e atividades criadoras; 

c) promover a extensão, aberta à participação da comunidade, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica, geradas na instituição. 

d) promover intercâmbio e a cooperação com instituições de ensino dos 
diversos graus, tendo em vista o desenvolvimento da educação, da cultura, das 
artes, das ciências e da tecnologia; 

e) participar no desenvolvimento socioeconômico do país e da região, como 
organismo de consulta, assessoramento e prestação de serviços, em assuntos 
relativos aos diversos campos do saber; 

f) promover programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de 
extensão e sequenciais, na modalidade presencial; 

g) promover educação integral, sob os princípios da liberdade, da 
fraternidade e da solidariedade humana; 

h) promover estudos e atividades relacionados à defesa e preservação do 
meio ambiente; 
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i) promover ações educativas para conscientização da comunidade, visando 
à compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do exercício 
pleno da liberdade e da democracia;   

j) Estimular a criação e manifestações culturais e ao desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo e às práticas desportivas; 

k) formar e diplomar, nas diferentes áreas de conhecimento, cidadãos aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participarem no desenvolvimento 
da sociedade brasileira; 

l) incentivar a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade; 

m) estimular ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os regionais e nacionais e prestação de serviços especializados à 
comunidade, estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade. 

A missão, os objetivos, as metas e os valores da instituição estão expressos 
nesse PDI, e quantificam as tarefas específicas que serão realizadas e alcançadas 
a partir dos objetivos, metas e ações, com demarcação e cumprimento dos 
prazos determinados. Ademais, elas se comunicam com as políticas de ensino, de 
extensão e de pesquisa, possibilitando ações institucionais internas, transversais a 
todos os cursos, e externas, por meio de projetos de responsabilidade social. 

A Faculdade São Lucas se propõe ao desafio de ofertar um ensino de 
qualidade e de excelência a São José dos Campos e segue, confiante, seu 
planejamento na busca da qualidade do seu trabalho e na linha de ensino a que 
se propôs em todas as mantidas do Grupo Educacional. 

 

1.4. Autonomia da IES em Relação à Mantenedora  
 

A Instituição goza em todas as suas ações de natureza Administrativa e 
Didático-Pedagógica da mais ampla independência em relação à Mantenedora, 
salvo no que diz respeito à gestão econômica e financeira, para a qual as ações 
pretendidas pela IES que venham a ter impacto sobre o equilíbrio econômico-
financeiro ou que impliquem desembolso extra orçamentário, devem ser objeto 
das considerações da Entidade Mantenedora.  
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A independência administrativa e Didático-Pedagógica tem base no 
entendimento de que a atividade de ensino deve, à máxima extensão, possuir a 
necessária autonomia para o pleno exercício em benefício da aprendizagem. 

 

 


