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BOAS-VINDAS
Prezado(a) discente,

Este guia prático foi elaborado para auxiliá-lo no acesso ao
atendimento e à informação. Nele você encontrará orientações sobre
as principais questões acadêmicas e administrativas que necessitará
nas Faculdades Santo Agostinho. Conhecendo as normas que orientam
a Instituição você poderá usufruir melhor dos serviços oferecidos e
alcançar o atendimento adequado.
Estamos à disposição para melhor acompanhá-lo, possibilitando
uma caminhada tão edificante quanto o primeiro passo.

Seja bem-vindo(a) às Faculdades Santo Agostinho!

SOBRE A FACULDADE SANTO
AGOSTINHO
As Faculdades Santo Agostinho tem como missão propiciar o
ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão de qualidade, através de
uma sólida formação humanística, ética, interdisciplinar e prática,
formando

indivíduos

comprometidos

com

o

desenvolvimento

econômico, político, social e cultural da sociedade em que estão
inseridos.
Nossa faculdade tem marcado sua trajetória, buscando sempre a
excelência do ensino, ampliando cada vez mais suas atividades nas áres
de graduação, pós-graduação e extensão e realizando um trabalho de
qualidade que já se faz notar pela sua aceitação na comunidade
acadêmica.
As Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista FASAVIC iniciou atividades no ano de 2015. É credenciada pelo
Ministério da Educação por meio da Portaria nº 728 de 25 de agosto de
2014 (D.O.U 26.08.2014) e atualmente oferta cursos nas áreas de
Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharia Civil.
As Faculdades de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista
- FASA iniciou atividades no ano de 2015. É Credenciada por meio da
Portaria nº 1.023 de 05 de dezembro de 2014 (D.O.U 08.12.2014) e
atualmente oferta o Curso de Medicina.

Em 2019 as Faculdades Santo Agostinho anunciaram parceria
acadêmica e operacional com a Afya.Nova marca no mercado de
educação, Afya é fruto da união da NRE Educacional, grupo presente
em várias cidades do país, com Medcel, líder em cursos preparatórios
para residência médica.
Afya, que significa “saúde e bem-estar” no dialeto africano suaíli,
foi o nome escolhido para a marca que nasce da fusão da NRE
Educacional, maior grupo de faculdades de medicina do país, com a
Medcel, líder em cursos preparatório para residência médica

NOSSOS CURSOS
Faculdade de Saúde Santo Agostinho – FASA:


Medicina (Integral)

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC:


Arquitetura e Urbanismo (Matutino e Noturno)



Direito (Matutino e Noturno)



Engenharia Civil (Matutino e Noturno)
COORDENAÇÕES DE CURSOS

Os Coordenadores de cada curso são responsáveis pela execução das
atividades didático-pedagógicas e promoção, junto aos professores, de
demais atividades acadêmicas complementares.

COORDENADORES:
Coordenador Geral
ARQUITETURA E URBANISMO

Nilton Meira Correia Neto
Coordenadora Técnica
Priscilla Sandes Ferraz
Coordenador Geral

DIREITO

José Elias Seibert Santana Junior
Coordenador de Estágio
Jose Carlos Melo M. de Oliveira

ENGENHARIA CIVIL

Nilton Meira Correia Neto
Coordenador Geral
Geraldo Lino da S. Júnior

MEDICINA

Coordenador Adjunto
Pedro Fonseca de Vasconcelos
Coordenadora de Internato
Cinara Dourado P. Correia Santos

Os horários de atendimento de cada Coordenador estão disponíveis na Secretaria de Cursos.

SERVIÇOS INSTITUCIONAIS
SECRETARIA GERAL
A Secretaria Geral é o órgão executivo responsável pelo registro,
arquivo, controle e certificação dos dados pessoais e acadêmicos
referentes aos discentes da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da
Conquista, observadas as normas determinadas pela Mantenedora.
A secretaria Geral utiliza das seguintes ferramentas para atender os
discentes:
• PORTAL ACADÊMICO: O Portal Acadêmico da Faculdade Santo
Agostinho tem como princípio proporcionar ao aluno o acesso de forma
rápida aos principais serviços como biblioteca, financeiro, notas,
rematrícula, solicitações de diversos serviços como: revisão de provas,
segunda

chamada

de

avaliações,

trancamento,

dentre

outros

obedecendo as datas propostas no calendário acadêmico e regras
presentes nos regulamentos da instituição Para acessar o portal acesse
o link abaixo:
http://portal.afya.com:8080/web/app/edu/PortalEducacional/login.
No campo de usuário digite seu CPF. Na senha digite sua data de
Nascimento (ddmmaaaa).

• CENTRAL DO ALUNO: Responsável pelo atendimento acadêmico,
orientações diversas, orientações para protocolizar requerimentos,
efetivação de matrícula de calouros, renovações de matrícula de
veteranos

obedecendo

prazos

e

regras

determinadas

em

regulamentos e editais, negociações de débitos, recebimento de
documentos acadêmicos obrigatórios e respectivas baixas no sistema,
emissão de documentos acadêmicos solicitados no portal acadêmico,
obedecendo os prazos necessários para a confecção, retirada de
dúvidas relacionadas aos benefícios e financiamentos, dentre outros.
• CENTRAL DE BENEFÍCIOS
A

instituição

dispõe

dos

seguintes

benefícios/

financiamento:

Programa Universidade para Todos (PROUNI), FIES, Financiamento
Santander, Financiamento Bradesco. Para maiores informações sobre
as regras de cada benefícios/financiamento acesse:
PROUNI: www.prouniinscricoes.net
FIES: fiesselecao.mec.gov.brv
Financiamento Santander (somente para medicina):
www.santander.com.br/creditosefinanciamentos
Financiamento Bradesco: universitario.bradesco
DESCONTO PARENTE: O acadêmico que tiver um irmão que estude na
Faculdade é concedido um desconto de 5% a partir da confirmação das
matrículas. Para comprovação do parentesco é necessário solicitar via
formulário e apresentar a Certidão de Nascimento.

BOLETOS: O vencimento dos boletos é todo dia 10 de cada mês. Até o
vencimento o acadêmico pode pagar em qualquer Instituição Bancária
e Casas Lotéricas, após o vencimento no banco Itaú até 30 dias após o
vencimento.
DESCONTOS:

Os

descontos

concedidos

pela

Instituição

estão

condicionados ao pagamento dentro data de vencimento, após o
vencimento perde-se o desconto.
Canais abertos em caso de suspenção aos atendimentos presenciais:


Ajustes acadêmicos: secretaria.vic@fasa.edu.br



Processo de rematrícula: rematricula.vic@fasa.edu.br



Processo de matrícula calouros: matricula.vic@fasa.edu.br



Ajustes financeiros: financeiro.vic@fasa.edu.br



Ajustes financiamentos/ benefícios:
financiamentos.vic@fasa.edu.br

CANAIS DE CONTATO COM A SECRETARIA GERAL:
Telefone e Whatsapp: (31)4040-4755
Portal Acadêmico:
http://portal.afya.com:8080/web/app/edu/PortalEducacional/login

EMAIL: centraldoaluno@vic.fasa.edu.br

MARKETING
O setor do Marketing visa entender e atender às necessidades
dos futuros alunos, alunos veteranos, professores e da própria
instituição buscando estratégias inovadoras, bem como, ações que
visem propagar conteúdos acadêmicos e institucionais. Além de
construir uma boa relação, estreitando os laços da missão, visão e
valores da IES, fortalecendo assim todos os conceitos de ensino
propostos.
Políticas de Comunicação e Marketing
A comunicação, em qualquer uma de suas formas, exerce o poder
de obter engajamento e concordância. Escolher os alvos, pesquisar as
necessidades, identificar pontos fortes e fracos, estabelecer canais
adequados são alguns aspectos de um planejamento de comunicação
capaz de auxiliar a formulação de atividades para melhoria da
qualidade do ensino oferecido pelas Faculdades Santo Agostinho.
A

Assessoria

de Comunicação

e

Marketing

do

Instituto

Educacional Santo Agostinho apresenta-se como instrumento de
gestão e de apoio à tomada de decisões e é responsável por tornar
públicas as atividades desenvolvidas no processo do ensino e
aprendizagem (foco no mercado de trabalho) e a formação cidadã (foco
na sociedade), além de fornecer elementos de feedback de todo o
processo comunicacional entre Mantenedora, Mantidas e Comunidade.
Comunicação da IES com a sociedade Externa:
A disseminação das informações se dá por meio dos veículos de
comunicação – tv, rádio, mídia impressa (envio de releases, press kits,

Informativo Santo Agostinho, publicações em jornais impressos e
revistas, manual do acadêmico, espera telefônica), mídia alternativa
(outdoor,

busdoor,

panfletagens,

merchandising),

tecnologias

(,facebook, instagram, blogs, twiter, mailing) e, ainda, através da
realização de eventos acadêmicos, como congressos, palestras,
seminários, divulgando informações de cursos, programas de extensão,
iniciação científica e publicam documentos institucionais relevantes e
possuem mecanismos de transparência institucional e de ouvidoria.
Comunicação da IES com a sociedade Interna:
Além dos canais externos, a Divisão atua constantemente no
melhoramento da comunicação interna. O site institucional, correio
eletrônico, sinalizações internas, edição de house organs online, jornal
parede, memorandos, comunicados intersetoriais padronizados, lista
telefônica interna, painéis e quadros de aviso em salas de aula e locais
de grande fluxo e manual do acadêmico, são utilizados para que as
informações sejam corretas e oportunas, a fim de que possam ser
assimiladas sem ruídos pelos participantes.
Telefone: 3201-4841
Email: mariane.muniz@fasa.edu.br e comunica@vic.fasa.edu.br

BIBLIOTECA
A Biblioteca conta ainda com a Plataforma de Livros digitais
Minha Biblioteca, compostos por mais de 9.000 títulos de livros de
diversas editoras, como Saraiva, Manole, Grupo A, Atlas e entre outros ,
esses disponibilizados a comunidade acadêmica.
Telefone: 3201-4819
Email: biblioteca.vic@fasa.edu.br

LABORATÓRIOS
Os laboratórios são espaços didáticos destinados à realização de
atividades práticas, monitorias, pesquisa científica e estudos individuais
e coletivos, estando à disposição da comunidade acadêmica em
período integral.
Os laboratórios são de responsabilidade da Coordenação de
Laboratórios juntamente com os assistentes e auxiliares.
Para seu devido funcionamento, os laboratórios possuem regras
gerais e específicas de utilização de substâncias, materiais e
equipamentos, além de normas de biossegurança, estabelecidas em
regulamentos e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs)
próprios, ambos disponibilizados em cada laboratório.
A reserva do laboratório, bem como a solicitação de quaisquer
materiais deve ser realizada com, no mínimo, cinco dias (120 horas) de
antecedência, via e-mail dos laboratórios (laboratoriosvic@fasa.edu.br).

Ao se considerar que toda e qualquer atividade prática a ser
desenvolvida dentro de um laboratório apresenta riscos de acidentes,
faz-se necessário se atentar e respeitar as normas e recomendações
gerais estabelecidas e descritas a seguir, com o intuito de assegurar a
integridade das pessoas, instalações e equipamentos.
Normas gerais para DOCENTES e DISCENTES:
A entrada nos laboratórios SOMENTE SERÁ PERMITIDA com:
Autorização prévia do Coordenador de Laboratórios, técnicos ou
auxiliares;
Utilização de jaleco de mangas longas;
Utilização de calças compridas e sem aberturas ou rasgos que
deixem a pele à mostra;
Utilização de calçado fechado que proteja todo o pé, sendo o
modelo de tênis mais adequado.
A entrada nos laboratórios NÃO SERÁ PERMITIDA com:
Vestimentas

inadequadas,

tais

como:

Bermudas,

shorts,

minissaias, camisetas tipo regata, bonés, gorros e chapéus;
Calçados abertos, tais como: Sapatilha, mocassim, chinelos,
sandálias e crocs, bem como sapatos de salto alto;
Qualquer tipo de alimentação e qualquer tipo de bebida líquida;
Bolsas, mochilas e similares ou materiais desnecessários nas
aulas.

Dentro do laboratório, DOCENTES e DISCENTES deverão:
Utilizar outros EPI (Equipamento de Proteção Individual) quando
necessário, tais como: luva, touca descartável, máscara, óculos, propé,
etc.;
Tomar os devidos cuidados com os cabelos, mantendo-os presos,
além dos adereços, como brincos, aneis, pulseiras, correntes e cordões;
Não fumar e nem aplicar cosméticos dentro do laboratório;
Em caso de alguma ferida exposta, protegê-la devidamente;
Não retirar quaisquer materiais e equipamentos do laboratório
sem autorização, visto que são de uso exclusivo para as aulas práticas;
Utilizar as lixeiras adequadamente conforme destinação dos
resíduos (pérfuro-cortante, infectante e comum);
Após o término das atividades: 1) Descartar as luvas na lixeira
específica; 2) Retirar o jaleco e EPIs e; 3) Lavar as mãos.
Conhecer e cumprir o Regulamento de Utilização do Laboratório.
Exclusivamente para os DISCENTES, é fundamental:
Realizar as atividades e estudos em tom de voz baixo para não
atrapalhar as aulas e os colegas;
Manter o local de trabalho sempre organizado, evitando
obstáculos que possam dificultar as atividades;
Consultar o professor ou assistentes e auxiliares de laboratório,
em casos de dúvidas no manuseio de materiais, reagentes e
equipamentos,

Solicitar auxílio e autorização do professor ou técnicos e auxiliares
de laboratório antes de utilizar produtos químicos e manusear
quaisquer equipamentos;
Em caso de acidentes ou alguma situação anormal, informar ao
professor ou assistentes e auxiliares de laboratório imediatamente;
Providenciar cadeado para os armários disponibilizados, a fim de
garantir a segurança de seus pertences (mochilas, bolsas e outros).
ESTUDOS INDIVIDUAIS ou EM GRUPOS:
Todos os materiais a serem utilizados nos laboratórios durante os
estudos individuais ou em grupos devem ser solicitados à Coordenação
de Laboratórios no momento do agendamento.
Para os estudos que necessitam de material de consumo, o
agendamento deve ser realizado com antecedência de, no mínimo,
cinco dias (120 horas).
Para os estudos que necessitam apenas de equipamentos e
instalações dos laboratórios, o agendamento pode ser realizado com
antecedência de, no mínimo, dois dias (48 horas).
A solicitação de agendamento e/ou solicitação de materiais
deverá

ser

realizado

via

e-mail

dos

laboratórios

(laboratoriosvic@fasa.edu.br) e estarão sujeitas às devidas confirmações.
Os estudos nos laboratórios poderão ocorrer em horários
alternativos aos horários de aulas e de possíveis reposições agendadas.
O limite máximo de 15 alunos nos laboratórios deverá ser
respeitado para os estudos em grupos.

Protocolo para atividades práticas em Laboratório no contexto da
pandemia de COVID-19
Diante do novo cenário epidemiológico relativo à pandemia de
COVID-19, torna-se imprescindível a elaboração de protocolos de
cuidados

específicos

que

previnam

a

disseminação

do

novo

coronavírus no ambiente acadêmico e que estejam em consonância
com as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde. Pelo
caráter ainda incerto da evolução epidemiológica dessa pandemia, este
protocolo se associará a readequação do calendário escolar e deverá ser
reavaliado constantemente de acordo com as atualizações dos
decretos federais, estaduais e municipais.
De modo geral, algumas ações básicas deverão ser realizadas e
amplamente reforçadas com o intuito de possibilitar a execução de
atividades acadêmicas nos laboratórios e ambulatório, quando possível,
de forma mais segura. São elas:
Número de alunos por grupo de prática limitado em cada espaço
para evitar aglomeração;
Distanciamento mínimo de 1,5m entre os estudantes durante as
aulas práticas e atendimentos;
Higienização de superfícies, bancadas, maçanetas, microscópios,
recipientes de reagentes, vidrarias e equipamentos com álcool 70% ou
hipoclorito de sódio 2%, antes de iniciar as aulas, nas trocas entre os
grupos de práticas e após a finalização das aulas;
Obrigação do uso de máscaras em todas as dependências da
Instituição;

Uso de outros EPIs tais como luva e touca descartáveis, protetor
facial e propé, obedecendo às normativas dos laboratórios;
Utilização de jaleco de mangas longas, calças compridas sem
aberturas ou rasgos, devidamente limpos, antes de adentrar ao
laboratório e ambulatório;
Utilização de calçado fechado que proteja todo o pé, sendo o
modelo de tênis mais adequado;
Higienização dos calçados com solução de hipoclorito de sódio ao
entrar e ao sair do laboratório;
Higienização das mãos com água corrente e sabão e/ou álcool
70%, antes de adentrar ao laboratório e ambulatório, ao manusear
vidrarias, equipamentos e outros materiais durante as aulas e/ou
atendimentos, e ao sair do laboratório e ambulatório;
Retirada de adereços (brincos, anéis, pulseiras, correntes e
cordões), bem como manutenção dos cabelos presos antes de adentrar
ao laboratório e ambulatório;
Armazenamento de bolsas, mochilas e similares em armários
devidamente higienizados;
Tanto os assistentes e auxiliares de laboratório quanto os
docentes

e

discentes

têm

a

responsabilidade

de

garantir

o

cumprimento dessas normas antes e durante a execução das aulas e
atendimentos.

Informações adicionais e lembretes:
O uso do jaleco é obrigatório durante quaisquer atividades nos
Laboratórios;
Tanto os assistentes e auxiliares de laboratório quanto os
docentes têm a responsabilidade de garantir o cumprimento dessas
normas antes e durante a execução das aulas;
A comunicação com a Coordenação de Laboratórios e com os
assistentes e auxiliares para agendamentos e solicitações deverá ser
realizada exclusivamente pelo e-mail informado;
Caso o prazo para agendamento e solicitação de materiais e
equipamentos para as aulas, monitorias, pesquisas ou estudos não seja
devidamente respeitado, os laboratórios não poderão ser utilizados e,
dessa forma, as atividades serão suspensas;
SOLICITAÇÕES SERÃO RESPONDIDAS EM 24 HORAS, COM
EXCEÇÃO DAQUELAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADOS.
Todas

essas

normas

estabelecidas

e

aprovadas

são

de

conhecimento das Coordenações de Cursos, das Coordenações de
Módulos, da Direção Acadêmica e Direção Geral e, portanto, não
poderão ser negligenciadas e/ou desrespeitadas;
O não cumprimento dessas normas poderá acarretar em
advertência ao aluno, ao professor ou à equipe.

Horários de funcionamento dos laboratórios:
Laboratórios didáticos
Laboratórios de acesso a todos os alunos e professores para as
aulas, estudos e atividades de pesquisa e monitoria mediante
agendamento.
Segunda a sexta-feira: 07h30 às 21h00
Sábado: 07h30 às 17h00
Laboratórios de Informática
Laboratórios de acesso à informática disponível a todos os alunos
e professores para as atividades de aula e estudo individual.
Laboratório I – Utilização livre
Segunda a sexta-feira: 07h30 às 21h00
Sábado: 07h30 às 17h00
Laboratório II – Utilização mediante agendamento
Segunda a sexta-feira: 07h30 às 11h30 / 14h00 às 21h00
Sábado: 07h30 às 12h00
Contato: laboratoriosvic@fasa.edu.br

CANTINA E REPROGRAFIA
Visando proporcionar uma melhor experiência na rotina
acadêmica e para melhor atender a comunidade, A FASA conta em
suas dependências com serviços terceirizados de alimentação e
reprografia, ambos comprometidos na prestação de serviços com
qualidade.

Durante

a

pandemia

a

cantina

não

estará

em

funcionamento.

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO,
PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO- COPPEXII

É um setor composto por várias células de atuação, direcionando
suas atividades à excelência no ensino superior. Ao desenvolver
atividades múltiplas e de forma dialogada, o Núcleo se propõe ao
desenvolvimento de atividades acadêmicas e sociais, envolvendo novas
tecnologias e aprimorando os processos de produção científica. É um
espaço de criação e (re)invenção, com um processo contínuo e
permanente de aprendizagem. Por meio da pesquisa, os discentes
terão acesso à construção do saber e às descobertas que serão
transformadas em experiências, contribuindo com a evolução social, o
que é viabilizado, ao seu turno, por ações extensionistas. As inovações

são inseridas nesse contexto, com ferramentas que viabilizam
resultados mais precisos e em consonâncias com o mundo das
tecnologias.

Os

processos

de

internacionalização

colocarão

os

discentes em contato com o mundo, conectando-os aos diversos
conhecimentos produzidos e às variadas formas de expressão cultural.
A Pós-graduação se caracteriza como atenção constante ao egresso, no
sentido de ampliar as possibilidades de atuação profissional.
A COPPEXII, especificamente a Extensão, é responsável pela
emissão de certificados. Os certificados de ouvintes, tanto para público
interno

quanto

para

externo,

são

lançados

no

https:/

/eadfasa.com.br/portal, e para acessá-los, é necessário inserir a
matrícula ou cpf. Já aqueles de apresentação de trabalhos são retirados
na

COPPEXII.

Segue

email

certificadosfasavic@fasa.edu.br.

para

solicitação

de

certificados:

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E
EXPERIÊNCIA DOCENTE – NAPED
O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiências Docentes (NAPED)
tem por finalidade apoiar os docentes da Instituição em sua
qualificação didático-pedagógica, tendo vista a otimização do ensino
desenvolvida pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da
Conquista no cumprimento de sua missão e das visões dela
decorrentes.

Configura-se

como

espaço

de

estudos

e

ações

educacionais. Desenvolve atividades didáticos- pedagógicas voltadas
para professores, oferecendo mecanismos de melhoria do processo de
aprendizagem e de apoio ao corpo docente e visando aprofundar seus
conhecimentos pedagógicos.
Tem nas suas metas o aprimoramento das relações professoraluno, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. Dá apoio e
promove ações que visem à qualidade do ensino superior. Articula com
a CPA a Avaliação Institucional. Participa com os coordenadores de
curso, da seleção de professores. Promove a qualificação acadêmica e
atualização pedagógica do corpo docente.
Suas atividades são traçadas numa proposta voltada à atuação
comprometida com o conhecimento e com as exigências de um ensino
de qualidade. É um ambiente de aprendizagens constantes, de saberes
e fazeres.

Além de contribuir para que a ação pedagógica se torne mais
significativa apoiada em ferramentas teóricas que possibilitem aos
professores pensar suas experiências vividas como sujeitos da
educação, como profissionais responsáveis pela formação de outros
profissionais. Atualmente, a equipe técnica é composta por quatro
professores, uma psicóloga e uma pedagoga.
Email: naped@vic.fasa.edu.br | priscila.pires@vic.fasa.edu.br

NÚCLEO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO E
ACESSIBILIDADE – NAPSA
O NAPSA busca promover um espaço de acolhimento e escuta,
auxiliando na identificação e superação de questões que podem afetar
a aprendizagem e a adaptação à academia. Para tanto, é oferecido
atendimento psicopedagógico individual aos discentes, bem como
atividades grupais de caráter interveniente e preventivo. Através da
caracterização da questão interveniente no cotidiano discente,
procura-se orientar o estudante quanto a sua forma de estudar, seu
local de estudo, estratégias que poderá utilizar para aprender,
possibilitando-lhe a compreensão de seu estilo de aprendizagem.
Email: josefine.ribreiro@vic.fasa.edu.br | lais.brandão@vic.fasa.edu.br

SERVIÇO DE INCLUSÃO E
ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS
É um serviço que se caracteriza por proporcionar metodologias
que favorecem a superação das dificuldades de aprendizagem a fim de
possibilitar o desenvolvimento das potencialidades dos acadêmicos
atendidos. O público-alvo do Atendimento Educacional Especializado AEE consiste em acadêmicos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento

(Transtorno

do

Espectro

habilidades/superdotação. Procure o NAPSA!

do

Autismo)

altas

NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL-NUSM
O Núcleo de Saúde Mental tem o objetivo de favorecer o processo
de apoio à saúde aos acadêmicos, professores e colaboradores da FASA,
com vistas à melhoria do desempenho acadêmico e o desenvolvimento
da pessoa humana. Este trabalho é realizado por meio do levantamento
de situações mais urgentes de necessidades de intervenções de
acompanhamento emocional, ações protetivas e interventivas à
comunidade

acadêmica

de

maneira

personalizada

e

coletiva,

promoção de palestras, fóruns, eventos, rodas de conversa sobre Saúde
Mental. Também são oferecidos o Plantão Psicólogo e Abordagem
Grupal, pautados na escuta especializada de dificuldades emocionais
e/ou relacionadas que possam acarretar prejuízos ao rendimento
acadêmico. O suporte psicoterápico é oferecido por meio de parcerias
com a rede suporte a saúde do Município e convênios com profissionais
das áreas de psicologia e psiquiatria.
Em virtude do atual momento o NAPSA - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico e Acessibilidade e o NUSM - Núcleo de Saúde Mental,
mantendo seu compromisso com a saúde mental e a educação, estão
oferecendo seus atendimentos na modalidade online além de ofertar
um turno para atendimentos presenciais seguindo todos os protocolos
de segurança.
Telefones: (77)98872-8546
(77) 99178-0758
Email: josefine.ribreiro@vic.fasa.edu.br
lais.brandão@vic.fasa.edu.br

NÚCLEO DE ATUALIZAÇÃO EM
PRÁTICAS MÉDICAS - NAPMED
Diante da necessidade cada vez maior de ações que agreguem
novas ideias, desenvolvimento de projetos e compartilhamento de
novos conhecimentos, o Núcleo de Atualização em Práticas Médicas
(NAPMED)

emergiu

como

ferramenta

primordial

destinada

a

proporcionar melhor gestão e organização das práticas de inovação,
bem como de atualizações contínuas do Curso de Medicina da
Faculdade de Saúde Santo Agostinho, campus de Vitória da Conquista
– BA .Para tanto, tem por finalidade a construção e promoção de
atividades de inovação e atualização curricular, com vistas à formação
integral e o aperfeiçoamento do discente, além de estimular a
participação do egresso, do docente e o diálogo entre a vivência
acadêmica e o mercado de trabalho.
Email: luciano.filho@vic.fasa.edu.br

NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO
O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação tem por objetivo
apoiar, incentivar e fomentar o surgimento e desenvolvimento de
novos projetos ou planos de ação que visem contribuir no avanço
tecnológico, inovador e empreendedor do discente das Faculdades
Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASAVIC.
Email: camila.silva@fasa.edu.br
fasasemfronteiras.vic@fasa.edu.br

NÚCLEO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA E
CULTURAL
O NUPAC, Núcleo de Produção Artística e Cultural das
Faculdades Santo Agostinho em Vitória da Conquista é responsável por
desenvolver

uma

política

cultural

que

tenha

como

eixo

o

reconhecimento da diversidade cultural e da multiplicidade de
expressões culturais, a democratização do acesso aos meios de fruição,
produção e difusão cultural, a valorização da produção cultural local e a
articulação da Instituição com as entidades e organizações da
sociedade civil, com vistas à promoção da cidadania cultural. Uma
política cultural com esses eixos concretiza-se por meio de programas,
projetos e ações culturais que possam constituir-se como território
privilegiado da criação, do diálogo, da crítica, do conflito, da diferença e

do entendimento. A ação cultural comprometida com a transformação
da realidade, articulando todas as suas múltiplas dimensões e
expressões, revela-se como dimensão simbólica e estratégica de uma
IES comprometida com o desenvolvimento local e regional.
Email NUPAC: nupac.vic@fasa.edu.br
Telefone: 3201-4804

NÚCLEO DE CARREIRAS
O Núcleo de Carreiras da Faculdade Santo Agostinho de Vitória
da Conquista/BA tem como finalidade o acompanhamento do discente
desde o seu ingresso em um dos cursos de graduação da FASAVIC até
o exercício de sua profissão. Dentre as suas atribuições, o Núcleo de
Carreiras é responsável pela Celebração de Convênios com Órgãos e
Instituições Públicas e Privadas, captação de vagas de estágio,
acompanhamento e análise jurídica do discente das atividades de
internato, de estágio curricular e extracurricular, assinatura dos Termos
de Compromisso de Estágio (TCE), seleção dos discentes para vagas de
estágio extracurriculares, promoção de eventos sobre carreiras, dentre
outros. O Núcleo de Carreiras é também direcionado para orientar e
prestar esclarecimentos aos discentes em dúvidas sobre estágio,
carreiras, elaboração do Termo de Compromisso de Estágio, Relatório
de Atividades do Estágio de acordo com as especificidades do curso.
Telefone: 3201-4831
E-mail: nucleodecarreiras.vic@fasa.edu.br

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIANEAD
Núcleo

da

IES

responsável

pela

coordenação

de

ações

administrativas, didático-pedagógicas e tecnológicas das disciplinas
online e híbridas dos cursos de Graduação da Faculdade Santo
Agostinho de Vitória da Conquista, e tem como objetivos auxiliar
docentes e discentes no que diz respeito às disciplinas ofertadas na
modalidade a distância.
Telefone: 3201-4839
Email: nead.vic@fasa.edu.br

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE
DIREITO (NIPC)
O NIPC (Núcleo de Investigação e Produção Científica do
Curso de Direito) tem por objetivo apoiar e incentivar o surgimento e o
desenvolvimento de novos projetos de pesquisa que visem contribuir
significativamente para o avanço científico e tecnológico, bem como a
inovação, no Curso de Direito, da Faculdade Santo Agostinho de Vitória
da Conquista, por meio da participação de docentes e discentes em
projetos de pesquisa, visando expandir o conhecimento nas áreas
jurídicas. Email: nucleoinvestigacaocientifica@gmail.com

NÚCLEO DE ESTUDOS EM DIREITO
CONTEMPORÂNEO (NEDIC)
O NEDIC (Núcleo de Estudos em Direito Contemporâneo)
apresenta como objetivo principal a realização de ciclos de estudos
permanentes acerca do diálogo entre o Direito e outras áreas do
conhecimento, a partir de estudos e debates mediados por diversos
especialistas. Email: nedic.uesb@gmail.com

NÚCLEO LABORATORIAL DE DIREITO
(NLD)
O NLD (Núcleo Laboratorial de Direito) promove a realização de
atividades

extensionistas, com o

desenvolvimento

de projetos

destinados à comunidade em geral, bem como a prática de atividades
artísticas, culturais e de projetos interdisciplinares.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
(CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Santo
Agostinho, unidade Vitória da conquista é uma comissão legítima pela
composição, de natureza consultiva e deliberativa, com a atribuição de
conduzir os processos de avaliação institucional internos da instituição
e de sistematização das informações. Além de identificar os pontos
positivos e em quais instituição deve avançar, propondo medidas que
melhorem a qualidade de toda a estrutura e ações vinculadas ao ensino
e à aprendizagem. Coordenação: Leidiane Santos Dourado Email:
cpafasavic@vic.fasa.edu.br

COMPOSIÇÃO
Coordenação
Representante
docente
Representante
discente

Representante
discente

CPA FASAVIC

CPA FASA

Leidiane Santos

Leidiane Santos

Dourado

Dourado

Camila da Silva Sotero

Gesner Lopes Ferraz

Ruama Rosa Dionízio

Leonardo Pereira
Bastos
Vinícius Moraes

Camila Simonassi
Dantas Alves

Representante

Patrícia Pereira

Márcio Moreira

discente

Machado

Cajahiba Júnior

Representante

Leidiane Santos

Leidiane Santos

Técnico Adm.

Dourado

Dourado

Representante

Manuella Gondin

Maycon Borges

Técnico Adm.

Marcílio

Sampaio

Anne Santos Cardoso

Anne Santos Cardoso

Clara Bitencourt Silva

Clara Bitencourt Silva

Representante da
Sociedade Civil
Representante da
Sociedade Civil

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A CPA é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento de
procedimentos de avaliação institucional. A avaliação institucional é um
processo contínuo e permanente de autoconhecimento e de reflexão,
visando a aprimorar a qualidade de ensino, pesquisa, e gestão
administrativa. A avaliação serve de diagnóstico para fins de
planejamento, revisão e orientação, além de permitir que a FASA
perceba o grau de distanciamento entre os objetivos propostos e a
prática estabelecida no cotidiano institucional.
Email: cpafasavic@fasa.edu.br

OUVIDORIA
A ouvidoria é o órgão de promoção e defesa dos direitos de
docentes, técnico-administrativos, comunidade externa, e discentes do
curso em suas relações com a Faculdade Santo Agostinho de Vitoria da
Conquista-FASAVIC em suas diferentes instâncias administrativas e
acadêmicas, assim como na prestação de serviços. A ouvidoria não tem
caráter administrativo, executivo, judicativo ou deliberativo, exercendo
papel mediador nas relações envolvendo as instâncias da FASAVIC e os
integrantes das comunidades, interna e externa. A ouvidoria pode ser
acionada através do canal:
Email: ouvidoriavic@fasa.edu.br

SERVIÇOS PARA A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA

AMBULATÓRIO ACADÊMICO
O Ambulatório funciona de segunda-feira a sábado, nos horários
de 08h às 12h e 14h às 18h. As marcações de consultas são realizadas por
contato telefônico (77) 3201-4805 ou presencialmente a partir dos
horários de 09h40 às 12h e de 15h às 17h30. São realizadas consultas em
Clínica Médica, Pediatria Geral e Saúde Mental. Os atendimentos são
realizados pelos alunos que estão cursando a partir do sexto semestre
do curso de Medicina supervisionados pelos docentes médicos. Vale
ressaltar que o Ambulatório não realiza atendimentos emergenciais.
Para frequentar o Ambulatório, o aluno deverá estar devidamente
paramentado e identificado com crachá. Durante a pandemia do
Coronavírus no Brasil, os nossos atendimentos tiveram que ser
reduzidos para evitar riscos a nossa comunidade e aos nossos alunos e
funcionários. Assim estamos seguindo os protocolos exigidos pelas
Autoridades de nosso município para segurança de todos.

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
(NPJ)
O Núcleo de práticas jurídicas (NPJ) da FASA/AFYA é um projeto de
extensão que busca aliar a formação integral dos nossos discentes, bem como
a prestação de serviços jurídicos de qualidade para a população hipossuficiente.
O Núcleo em comento é composto pelo SAJU (Serviço de Assistência jurídica),
o que demonstra o seu caráter eminente inovador e a preocupação em fornecer
aos discentes um conhecimento jurídico amparado nas atuais exigências do
Mercado e da resolução dos conflitos de forma efetiva e justa. O corpo de
colaboradores do NPJ da FASA/AFYA foi idealizado na perspectiva de
implementar os serviços acima expostos, contando com a colaboração de
professores, advogados e atendente jurídico ao público.
Importante dizer que durante a Pandemia da Covid - 19, o Núcleo de Práticas
Jurídicas da Afya/FASAVIC está respeitando todas as normas locais de
distanciamento social. Por isso, como não está sendo possível o atendimento
presencial, atendemos por telefone, Whastapp e email. Este projeto de
atendimento remoto é chamado de NPJ Virtual e a comunidade pode entrar em
contato, de segunda a sexta, das 08:00 h às 12:00h, pelo telefone/Whatsapp (77)
99934-2028. Após agendamento, o assistido terá um horário agendado, onde
poderá ter contato remoto com advogados e estagiários (acompanhado pelos
professores) para resolução dos seus problemas.
Telefones/Whatsapp: (77) 99934-2028
Email: npjfasavic@fasa.edu.br

NÚCLEO ALTERNATIVO DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS – NARC
O Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos, NARC, é um
projeto de extensão que tem por objetivo a realização de palestras,
cursos, atividades, assistência, orientação jurídica e ações sociais
voltadas para a prevenção, defesa e disseminação de conhecimento
sobre os direitos dos cidadãos sempre buscando a desmistificação de
conceitos sobre temas de relevância para o público atendido. Os
serviços são ofertados de forma gratuita a população menos favorecida
economicamente, socialmente e juridicamente em sede instalada em
imóvel externo às comunidades do munícipio de Vitória da Conquista
e também por meio de ações itinerantes em bairros e localidades deste
município. Por fim, no NARC são realizadas mediações de conflitos nas
diversas áreas e formalizados acordos sobre questões processuais
referentes a: pensão de alimentos; divórcio; reconhecimento e
dissolução de união estável; reconhecido espontâneo de paternidade;
questões cíveis referidas no art.3º da Lei nº 9.099/95(Juizados Especiais)
entre outros serviços.

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA CAMED
O Centro Acadêmico de Medicina (CAMED) é a representação
estudantil oficial junto à faculdade. Ele surgiu por iniciativa dos próprios
discentes ao perceber a necessidade de uma comunicação mais
próxima, representativa e efetiva com a faculdade, de forma a dar maior
visibilidade e resolução às demandas acadêmicas. Tendo como função
e objetivo representar todos os discentes de medicina da FASA e
melhorar a qualidade de sua formação.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
DE DIREITO
AAADISA é uma reunião de alunos, regularmente matriculados
no curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da
Conquista que objetiva interação, participação e o desenvolvimento de
atividades esportivas universitárias; possui, também um olhar para
projetos com cunho social. E, é claro, festas! Nosso mascote, o carcará –
a Águia do sertão – simboliza a resistência e a justiça presentes do
Direito. Faça parte da Diretoria, vagas abertas.
Para mais informações, siga o instaram @atleticadireitofasa.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
DE MEDICINA
Atlética de Medicina Fasa é uma entidade civil, autônoma, laica,
livre,

apartidária,

sem

fins

lucrativos,

de

caráter

social

com

personalidade jurídica de direito privado que tem o compromisso de
representar e organizar a participação dos alunos de Medicina nos
esportes universitários, realizar competições esportivas, adquirir,
gerenciar e realizar competições esportivas, adquirir, gerenciar e
realizar manutenção de materiais esportivos, possibilitar e incentivar as
relações amistosas entre os estudantes e outras organizações
estudantis. Lutar pelo financiamento e melhoria da estrutura para as
práticas esportivas que interessem os alunos de medicina, promover
eventos

de

cunho

sociocultural,

divulgar

os

Resultados

das

competições que organizar, além de títulos e premiações recebidas por
atletas associados à Associação.
Para mais informações, siga o instaram: @atleticamedfasa

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
DE ARQUITETURA E URBANISMO
Atlética de Arquitetura FASA é uma entidade civil, autônoma,
laica, livre, apartidária, sem fins lucrativos, de caráter social com
personalidade jurídica de direito privado que tem o compromisso de
representar e organizar a participação dos alunos de Arquitetura e
Urbanismo nos esportes universitários, por meio da realização de
competições esportivas, a fim de adquirir, gerenciar e participar de
competições esportivas nos esportes universitários, e além disso,
realizar a manutenção de materiais esportivos, possibilitar e incentivar
as relações amistosas entre financiamento e na melhoria da estrutura
para a práticas esportivas que interessem aos alunos de Arquitetura e
Urbanismo, com o intuito de promover eventos estudantis como
também organizar a entrega de títulos e premiações recebidas por
atletas associados à Associação.

INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION IFSMA
A IFMSA Brazil é parte da comunidade mundial da IFMSA –
international Federation of Medical Students' Association -, maior
organização estudantil do planeta, que reúne acadêmicos de medicina
em várias escolas médicas, em missão de promover impacto positivo
na sociedade, viabilizando que estudantes de medicina descubram e
desenvolvam seus potenciais, para que liderem ações e realizem
intercâmbios, nos quais poderão vivenciar a medicina praticada ao
redor do mundo. A Faculdade Santo Agostinho Faz parte dos Comitês
IFSMA

Brazil

FASA.

Esses

comitês

realizam

atividades

de

representatividade estudantil; educação médica; promoção de saúde;
produção cientifica; capacitação em gestão de recursos e intercâmbios
acadêmicos, nacionais e internacionais, clínico-cirúrgicos e de pesquisa.

LIGAS ACADÊMICAS
As ligas Acadêmicas de Medicina (LAM's) são entidades ou associações
de cunho cientifico, sem fins lucrativos, criadas e geridas pelo Acadêmicos de
Medicina que tem interesse em uma área comum ou especifica de
conhecimento, que realizam atividades práticas e teóricas nos segmentos do
ensino, pesquisa e extensão (aulas, congressos, seminários, mesa-redonda,
palestras, estudos de casos, visitas à comunidade). Cada liga é composta por
um professor orientador e no mínimo sete membros acadêmicos. Confira a
lista das ligas em funcionamento:
Liga Acadêmica de FISIOLOGIA Médica do ESTADO da Bahia - LAFIMB
Liga Acadêmica de Cardiologia -LIAC
Liga Acadêmica de Cirurgia e Medicina – LAMC
Liga Acadêmica de Medicina INTENSIVa – LAMI
Liga Acadêmica de Ginecologia e OBSTETRÍCIA – LAGO
Liga Acadêmica de Semiologia e Propedêutica – LIASP
Liga Acadêmica CONQUISTENSE de Clínica Médica – LACCM
Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia – LACOT
Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade - LAMFAC
Liga Acadêmica de Medicina e Imunologia – LAMI
Liga Acadêmica de Medicina, ANESTESIOLOGIA e Dor- LAMAD
Liga Acadêmica de PSIQUIATRIA e Saúde Mental -LAPSAM
Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem – LARDIFASA
Liga Acadêmica de Neonatologia e Pediatria - LANEP
Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte - LAMEESP
Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia - LAEM
Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Hepatologia - LIAGH
Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência - LAMUE
Liga Acadêmica de Farmacologia Médica Aplicada à Clínica - LAFMAC

MONITORIA
Em consonância com a LDBE - Lei nº 9.394/96, é um instrumento
da educação que visa contribuir para aperfeiçoamento no processo de
formação acadêmica e profissional do/a discente da FASA/Afya,
ampliando a participação destes nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão destes na atividades de ensino, pesquisa e extensão. O/A
discente monitor (a) é supervisionado pelo/a professor/a responsável da
disciplina aproximando-o da experiência na pratica docente. Para
concorrer à vaga de monitor (a) voluntário (a), o aluno deverá participar
e ser aprovado (a) no processo seletivo, que é periodicamente
divulgado pela IES, via edital. Participando das monitorias das
disciplinas disponibilizadas a cada período letivo, você poderá trocar
experiências, a cada período letivo, você poderá trocar experiências,
tirar dúvidas, praticar de estudos complementares e ouras atividades,
caso necessite, tirar dúvidas, praticar de estudos complementares e
ouras atividades, caso necessite.

GESTÃO E QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO E QUALIDADE
O Sistema de Gestão da Qualidade é um conjunto de elementos
interligados que são integrados na organização para atender à política da
qualidade e os objetivos da empresa. Através deste sistema a empresa
consegue controlar e padronizar todos os seus processos, ele é responsável pela
gestão de indicadores e coeficientes de desempenho acadêmico, financeiro e
operacional, visando medir a eficácia das ações tomadas para atingir a
qualidade, ou seja, o Sistema de Gestão da Qualidade é uma ferramenta que
tem o foco voltado para o interesse do cliente, além de buscar a melhoria
contínua dos processos.

PLANEJAMENTO E PERFORMANCE
OPERACIONAL - PPO
Planejamento operacional é a parte do planejamento estratégico
responsável por mostrar um fluxo de trabalho diário, tendo foco em resultados
que podem ser obtidos a curto prazo, dando maior desenvoltura aos processos
práticos, sendo discutido o que fazer e como fazer para que as atividades
operacionais da empresa sejam realizadas de forma assertiva e dinâmica. São
predefinidos

outros

fatores

importantes,

como

prazos,

responsáveis,

ferramentas, recursos, custos e estratégias alternativas. A Performance
operacional é uma metodologia que faz parte do gerenciamento empresarial,
baseando-se na definição de indicadores de desempenho para medir e avaliar a
eficiência dos processos internos, a qualidade dos serviços e os colaboradores,
sendo fundamental para identificar erros, atrasos ou falhas, auxiliando o
planejamento estratégico e a tomada de decisões, com o objetivo de melhorar a
eficiência geral. Promove a melhoria nos resultados e facilita atingir os objetivos
traçados, tendo como propósito mensurar o desempenho e o alcance de metas
de cada setor, com foco nos objetivos próprios de cada empresa.

NET PROMOTER SCORE - NPS
O Net Promoter Score é uma métrica de lealdade dos clientes das
empresas de qualquer segmento, trazendo reflexos da experiência e satisfação
dos clientes. É amplamente utilizado como uma KPI (Indicador Chave de
Performance) em virtude da sua simplicidade, confiabilidade e flexibilidade. O
NPS é representado como um índice de -100 a 100.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE- ESG
O ESG é um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se a
operação de uma empresa é socialmente consciente, sustentável e
corretamente gerenciada. Esses três pilares são utilizados como critérios para
entender se uma empresa possui sustentabilidade empresarial, ampliando a
perspectiva de análise do negócio para além das métricas financeiras, ou seja,
busca-se mensurar se a empresa é realmente uma opção viável de
investimentos sustentáveis, capazes (e engajados) de gerar impactos positivos
financeiros, sociais e ambientais. O ESG serve como um balizador para atestar
que a organização possui a compreensão da influência que ela exerce, do
impacto positivo ou negativo e do valor compartilhado que ela pode gerar por
meio dos seus negócios perante todo o seu ecossistema de relacionamento.

