


A INSTITUIÇÃO
A Faculdade FaSouza é uma instituição de ensino superior

que desponta no mundo acadêmico e tem como ideal de

educação o atendimento aos alunos em todo o Brasil.

A instituição possui modelo pedagógico completo e de

qualidade que visa uma formação mais humanizada e forma

profissionais autênticos, competentes, éticos, preocupados

em contribuir para construção de uma sociedade mais justa e

com mais equidade.

➢ A Faculdade FaSouza, é credenciada pelo

MEC através da Portaria nº 128, de 4 de

março de 2021, publicada no Diário Oficial

da União (DOU) em 8 de março de 2021,

seção 1, página 88.



MISSÃO
Contribuir para a formação humanista e científica de

profissionais competentes, produzindo conhecimentos nas

áreas da Educação, Administração e Saúde. Facilitar, através

da formação EAD, um aprendizado mais dinâmico e de

qualidade para as pessoas que acreditam em suas

potencialidades, com foco no mercado de trabalho e em um

aprendizado de excelência.

VISÃO
Ser uma instituição de educação cada vez mais

reconhecida pela capacidade de gerar

conhecimentos e inovações nas diversas áreas

do conhecimento, bem como promover a

inclusão social e consolidar parcerias no âmbito

nacional e internacional.



NOSSOS CURSOS
A FASOUZA oferta cursos de graduação, pós-graduação e

capacitação profissional dinâmicos, na modalidade de ensino

a distância (EAD), em constante atualização, reflexivos e,

sobretudo em consonância com as exigências tanto do

mercado de trabalho atual quanto com as peculiaridades de

cada área de formação e atuação.

CAPACITAÇÃO 

PROFISSONAL
Portifólio com mais de 200 cursos de capacitação/

Atividades Complementares com diversas cargas

horárias.



GRADUAÇÃO
Os cursos de graduação a distância da FASOUZA contam

com atividades e conteúdos pedagógicos dispostos na

plataforma educacional; provas presenciais semestrais

conforme calendário acadêmico; chats, fóruns, simulados

online e tutoria para apoio pedagógico ao aluno.

▪ Pedagogia/Licenciatura (8 semestres)

▪ Gestão de Recursos Humanos/ Tecnólogo (4 

semestres)

▪ Letras Português/Inglês (Aguardando visita do MEC)

▪ Matemática  (Aguardando visita do MEC)

➢ Cursos modulares

➢ 04 entradas anuais de alunos

➢ processos seletivos mensais

➢ provas presencias uma vez ao semestre, 

conforme calendário acadêmico.



PÓS-GRADUAÇÃO
Os cursos de pós-graduação são 100% EAD (ensino a

distância), possuem videoaulas gravadas por professores

especialistas em cada área, confira a grade do curso, e podem

ser concluídos no período mínimo de 4 meses para carga

horária de 420 horas e 6 meses para 720 horas. O aluno

estuda no seu tempo, escolhe se realiza o TCC ou não e

conta com tutoria online.

➢ Portifólio com mais de 400 cursos distribuídos em áreas de 

conhecimento:

• AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA E VETERINÁRIA

• CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

• CIÊNCIAS SOCIAIS, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

• COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

• DIREITO

• EDUCAÇÃO

• MBA EXECUTIVO

• NEGÓCIOS, ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

• SAÚDE E BEM-ESTAR

• SERVIÇOS



PEDAGÓGICO
O projeto pedagógico dos cursos é orientado pelo avanço

tecnológico e acadêmico, dando ênfase à produção e

socialização do conhecimento. Todo esse processo está

apoiado em metodologias fundamentadas nas Diretrizes

Curriculares Nacionais do Curso, considerando ainda, quando

for o caso, as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica.



ATENDIMENTO AO ALUNO
A instituição conta com uma equipe de colaboradores treinada

e motivada para atender o aluno de forma dinâmica e eficaz. A

política de atendimento, da Faculdade FaSouza, aposta em

um suporte online 100% humanizado por meio dos canais

oficiais da instituição (telefone, e-mail, WhatsApp, chat -

disponível no site e na Plataforma do aluno).

➢ O sistema de gestão acadêmico e o

Portal/AVA possuem soluções práticas,

objetivas, dinâmicas e modernas. Essas

diretrizes permitem aos alunos se sentirem

mais acolhidos, concedem autonomia e

contribuem para que as demandas sejam

melhores compreendidas e de ágil

solução.



INFRAESTRUTURA
A FASOUZA conta com instalações administrativas

adequadas, climatizadas, com mobiliário ergonomicamente

adequado e muito bem iluminadas. Os ambientes são

ventilados e seguros, muito bem conservados e limpos. Todas

as instalações da faculdade, sejam administrativas ou

acadêmicas, são sinalizadas e possuem acessibilidade.

➢ A faculdade possui salas de aulas

amplas com kits multimídia fixos, cadeira

e mesa para os professores, quadro de

vidro e ar-condicionado.



AUDITÓRIO
A instituição dispõe de auditório, no andar térreo, com kit

multimídia, quadro de vidro e aparelho de ar-condicionado. O

ambiente foi devidamente preparado para realização de

eventos de pequeno porte, palestras, aulas inaugurais, cursos

e seminários.

MESA ADAPTADA
Todas as salas possuem mesa para cadeirante

adaptada, que facilitam o acesso sem

restrições, localizada próxima a porta de

entrada e com acesso a tomadas elétricas

para recarga das cadeiras de rodas com

baterias.



LABORATÓRIO
O Laboratório de Informática conta com computadores com

acesso à internet, sistemas educacionais e quadro cavalete. O

local possui espaço adaptado para cadeirante e teclado

exclusivo para deficientes visuais ou com baixa visão.

Todos os computadores estão equipados com os softwares de

acessibilidade como: DOSVOX (destinado a auxiliar o

deficiente visual) e VLIBRAS (utilizado na tradução automática

do Português para a Língua Brasileira de Sinais).



❖ INCLUSÃO
No Laboratório de Informática, além da mesa adaptada, o

aluno com necessidade especial pode utilizar teclado

exclusivo com adaptação em adesivos e sistema braile nas

teclas. O adesivo é opaco, sem brilho, garantindo assim que a

pessoa com baixa visão também possa utilizá-lo.



ACESSIBILIDADE
Toda a estrutura da instituição foi projetada seguindo as

orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), com o intuito de padronizar e assegurar a qualidade.

As soluções foram implantadas para facilitar a usabilidade em

todos os ambientes da estrutura física e garantir qualidade de

vida e autonomia aos estudantes com deficiência.

➢ Um bom exemplo são os sanitários

adaptados e com sinalização de

emergência. A instituição ainda conta com

um banheiro familiar e fraldário que é

destinado a crianças de até dez anos de

idade acompanhadas do responsável.



PLATAFORMA ELEVATÓRIA
O acesso as salas de aulas, presentes no 2ª andar da

faculdade, é garantido as pessoas com dificuldades de

locomoção. O prédio conta com uma plataforma elevatória,

com porta de segurança, para maior conforto e bem-estar dos

usuários. A plataforma garante liberdade e independência

àqueles que dela necessitam.



SEGURANÇA
A estrutura das escadas conta com placa braile para

corrimão que indica e orienta os usuários sobre o início,

término e localização exata do andar em trajetos de rampas

e escadas, oferecendo autonomia, conforto e segurança no

ambiente.

As placas de sinalização braile informam e possibilitam a

locomoção das pessoas com deficiência visual ou baixa

visão em edificações e espaços urbanos.



LOCALIZAÇÃO E ACESSO
Na cidade de Ipatinga/MG, a Faculdade FaSouza está

localizada em área privilegiada do bairro Novo Cruzeiro. O

local é de fácil acesso e possui vagas para deficientes

físicos sinalizadas e posicionadas próximas às rampas de

acesso da instituição.

A faculdade, geograficamente falando, encontra-se próxima

a extensas áreas verdes e preservadas que tornam seu

ambiente ainda mais agradável, está situada a 1,1 Km de

distância do Centro da cidade; a 650 metros do Kart Clube

Ipatinga e a 4,6 km do Parque Ipanema.



PISO TÁTIL
O piso tátil, faixas em alto-relevo fixadas no chão da 

FASOUZA, fornecem auxílio na locomoção de pessoas com 

deficiência visual ou baixa visão. Composto de borracha 

antiderrapante com texturas, o piso permite a interpretação 

fácil pela pessoa com deficiência, evitando acidentes como 

quedas, tropeços e até atropelamentos.



SALA DOS PROFESSORES
A instituição dispõe de uma excelente sala de professores. O

ambiente conta com computadores conectados à rede

administrativa e à internet, possibilitando a realização de

pesquisas, planos de aulas, lançamentos de notas e outros

serviços que o professor necessitar.

A sala é climatizada, acessível e conta com mesa de reunião,

cadeiras, armários para os professores, frigobar e revisteiro.

Próximo ao ambiente, foi criada uma sala de espera com

confortáveis sofás e filtros de água.



BIBLIOTECA
A Biblioteca da Faculdade FaSouza conta com acervo

bibliográfico virtual atualizado (Biblioteca Virtual Pearson) e

terminais de computadores para consulta. O ambiente pode

ser utilizado por alunos para pesquisas e estudos.

A estrutura é adequada ao número de discentes

matriculados na sede, guardando-se a proporção

necessária para atendimento aos estudantes em todas as

suas necessidades.



NAP
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da FASOUZA

é especializado em atendimento pedagógico e

psicopedagógico aos alunos da graduação. O setor

apresenta-se como um canal de referência aos discentes,

de forma a atendê-los em suas necessidades individuais

e/ou coletivas.

O núcleo busca compreender as demandas dos discentes

para atuar criando melhores condições pedagógicas que

visam a favorecer o desenvolvimento intelectual e

emocional, evitando o fracasso acadêmico.



BRINQUEDOTECA
A Brinquedoteca, da Faculdade FaSouza, se constitui em um

espaço provido de recursos lúdicos para atividades de ensino,

pesquisa e extensão, que oferece aos discentes a

oportunidade de produzir e experimentar materiais

pedagógicos.

➢ O projeto é vinculado ao curso de Pedagogia -

EAD e configura-se como um ambiente de

aprendizagem que permite aos acadêmicos

realizar atividades formativas alinhadas ao

PPC. Para os alunos dos polos, a instituição

conta com o projeto da Brinquedoteca Virtual.



ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS
A Comissão Própria de Avaliação - CPA, Diretoria Institucional

- DI e Núcleo Docente Estruturante - NDE dispõem de

infraestrutura adequada ao seu funcionamento. Cada um dos

órgãos institucionais conta com sala mobiliada com mesa e

cadeiras, computador conectado à internet, impressora e

atende aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação,

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária

às atividades desenvolvidas.



PARCERIAS
A Faculdade FaSouza, por meio do setor de Expansão,

oferta oportunidades de parcerias. Os interessados podem

levar um polo FaSouza para sua região ou atuarem como

consultores educacionais.

As opções representam atrativos negócios na área da

educação em um mercado que não para de crescer, o

EAD. Os parceiros ainda contam com suporte pedagógico,

institucional, auxílio a captação e a criação de campanhas

de marketing.



VANTAGENS DOS 

PARCEIROS
➢ Instituição em pleno crescimento e com excelente

conceito no MEC.

➢ Cursos de graduação e pós-graduação

reconhecidos pelo MEC, com excelente conceito, e

aceitação pelo mercado.

➢ Equipe pedagógica composta por 90% de

doutores/pós-doutores e mestres, com experiência

em educação a distância.

➢ Conteúdos pedagógicos atualizados e

produzidos pelo próprio corpo docente e

profissionais externos (especialistas,

mestres e doutores).



VANTAGENS DOS 

PARCEIROS
➢ Portfólio diversificado de cursos (com valores

acessíveis) e criação constante de novos cursos

conforme as necessidades do mercado.

➢ Apoio comercial e publicitário para elaboração de

ações e campanhas para captação de alunos e

constituição de parcerias.

➢ Ambiente virtual de aprendizagem dinâmico,

amigável e inovador, utilizando-se dos recursos

tecnológicos mais modernos disponíveis no

mercado.

➢ Flexibilidade nas entradas anuais e

captação permanente ao longo do ano.



CONTATOS

Telefone: 31 3822-2194

WhatsApp: (31) 98908-9153

E-mail: consultor@faculdadesouza.com.br

Site: www.fasouza.com.br

Endereço (sede): Avenida Santa Helena, 1140, Novo 

Cruzeiro – Ipatinga/MG – CEP: 35164-332


