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Fig. 1 – Foto do espetáculo Carmina Burana

"Quando

um

personagem

nasce,

adquire

imediatamente tal independência inclusive do seu
próprio autor, que pode ser imaginado por todos em
tantas outras situações em que o autor não pensou
inseri-lo, e às vezes pode adquirir também um
significado que o autor jamais sonhou em dar-lhe!”
Pirandello
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APRESENTAÇÃO
Este Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI abrange um período de 5
(cinco) anos, e servirá de base para que a equipe da Escola do Futuro de Goiás em Artes
Basileu França, possa colocar em debate um desafio proposto em elevar o nível de oferta
das ações de Educação Profissional, até ofertas nos níveis básico e técnico, para a
educação superior tecnológica. Constituindo-se em um enorme desafio, com grandes
obstáculos a serem vencidos. Este documento representa as ações da instituição, para fins
de reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, autorizado o
funcionamento por meio da Portaria N. 1187, de 20 maio de 2013.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, atualmente pertence ao
sistema público de ensino, oferece formação profissional e seus programas educacionais
dispõem de atenção especial em sua elaboração pedagógica com intuito de proporcionar
o crescimento e desenvolvimento qualitativo, acompanhado da evolução e formação dos
alunos a partir dos 05 anos de idade. Assim sendo, a instituição tem um vasto
conhecimento e experiência na área de Artes o que motivou a equipe a sugerir a
solicitação do credenciamento da instituição e da autorização do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Cênica, visando atender ao anseio da comunidade local,
regional e nacional. Atualmente a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França,
possui 6.022 ( seis mil e vinte e dois) alunos e oferece os seguintes cursos: Iniciação
Artística nas áreas de Arte Educação e Dança, Formação Inicial e Continuada –
Capacitação e Qualificação nas áreas de Dança, Música, Teatro, Circo e Artes Visuais,
cursos de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio reconhecidos pelo Conselho
Estadual de Educação de Goiás em: Arte Dramática, Ballet Clássico e Dança
Contemporânea, Desenho e Pintura, Música e Artes Circenses.
Diante do exposto, fica evidente a necessidade da criação do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Cênica que tem por finalidade formar profissionais com
capacidade para produzir, liderar e criar projetos de espetáculos e eventos que envolvem
música, dança, circo, cinema, vídeos, teatro e suas múltiplas linguagens, bem como deve
estar voltado para à construção de estratégias de inclusão estética na nossa realidade de
forma inovadora, independente e empreendedora. O aluno de Produção Cênica estará apto
a contribuir de forma produtiva e propositiva com ações culturais ou artísticas do seu
tempo.
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O Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, enquadrado no disposto no
Inciso II do Artigo 44 da LDB, com Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
CNE, destina seu “foco no domínio e na aplicação de conhecimentos científicos e
tecnológicos em áreas específicas de conhecimento relacionado a uma ou mais áreas
profissionais.” De acordo com o Parecer CNE/CES nº 277/2006, que estabelece nova
forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de graduação, o Curso de
Produção Cênica proposto por esta instituição enquadra-se no Eixo Tecnológico
Produção Cultural e Design. Tal eixo “compreende tecnologias relacionadas com
representações, linguagens, códigos e projetos de produtos, mobilizados de forma
articulada às diferentes propostas comunicativas aplicadas.” O mesmo parecer define que
este eixo tecnológico.
abrange atividades de criação, desenvolvimento, produção, edição,
difusão, conservação e gerenciamento de bens culturais e materiais,
ideias e entretenimento, podendo configurar-se em multimeios, objetos
artísticos, rádio, televisão, cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo,
fotografia, publicidade e nos projetos de produtos industriais
PARECER CNE/CES Nº: 277/2006 p. 8.

O mundo do trabalho no Estado de Goiás é um celeiro de artistas, por isso
apresenta como traço principal a relação intrínseca com a arte. A imagem do Estado está
diretamente associada aos diversos produtos culturais que são apreciados mundialmente.
Devido a todo esse crescimento, existe hoje uma necessidade constante de
profissionalização do setor e isso só é possível com uma formação específica para o
campo das artes. A formação e capacitação dos profissionais envolvidos no processo de
elaboração e produção de bens culturais é um fator decisivo de sucesso e sustentação
desse mercado.
Nesse contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica proposto
tem como foco a formação de um profissional que vai além da produção, é capaz de
conceber, viabilizar e gerenciar espetáculos de música, dança, cinema, vídeo e
teatro. Para tanto, o curso tem uma organização curricular que se relaciona
profundamente com a performance artística e o empreendedorismo. No que tange ao
processo de gestão dos projetos culturais, o curso desenvolve competências, desde as
atividades de planejamento, legislação e execução até a captação de recursos para o
proveito estético.
Esta proposta de graduação tecnológica também visa ampliar e difundir o processo
de formação em Nível Superior em Artes, antes restrita apenas a outros Estados, e
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específica ao campo de formação estética e não atingia de forma efetiva o empreendedor.
O curso em pauta é pioneiro no Estado de Goiás. O corpo docente conta com especialistas
mestres e doutorandos, além de profissionais da região com formação e experiência nas
áreas do fazer artístico. A infraestrutura disponibilizada abrange laboratórios de vídeo,
áudio, música e salas específicas para ensaios e montagens dos diversos produtos cênicos.
O conhecimento é prioritário e está assegurado nas bases da estruturação da
educação superior e no sistema mercadológico visando proporcionar: aprender a
conhecer, a fazer, a viver e a ser. Assim, faz-se necessário a elaboração deste PDI, que
deverá passar necessariamente pelo enfrentamento da complexidade, da diversidade e da
originalidade do ensino em Artes.

I - PERFIL INSTITUCIONAL
NOME COMPLETO DA
INSTITUIÇÃO E SIGLA

ESCOLA DO FUTURO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU
FRANÇA1 - EFGABF

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno –
Estadual

Vinculação

Governo do Estado de Goiás / Secretaria de
Estado de Desenvolvimento e Inovação.

Normativas de criação

Lei 20.820, de 04 de Agosto de 2020

CNPJ

08.295.673/0001-28

Endereço completo da sede

Av. Universitária nº 1750 – CEP 74.605-010

Endereço eletrônico

www.basileufranca.com.br

Situação de funcionamento

Lei de Criação e Autorização de funcionamento

Fonte: PEG - Metas a serem implantadas anualmente

● 1 Encontra-se em tramitação, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, um projeto de lei
para criação e denominação das Escolas do Futuro do Estado de Goiás - EFGs. Essas unidades de
ensino foram previstas inicialmente pela lei nº 20.820, de 04 de agosto de 2020, em substituição ao
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás -ITEGO.
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A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma instituição de ensino,
pesquisa e extensão, com caráter público, gratuito e laico, autonomia didáticopedagógica, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação de Goiás.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França tem sede e campo de atuação na
cidade de Goiânia, com trabalhos reconhecidos no Estado de Goiás, Brasil e exterior,
sendo responsável pela execução das ações prático-didático-pedagógicas, científicas,
culturais, administrativas, patrimonial e disciplinar em seus segmentos de atuação.

1- Missão
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França – EFGABF tem como
missão produzir e difundir conhecimentos práticos, científicos e saberes no Eixo
Tecnológico Produção Cultural e Design, nos segmentos da Música, Teatro, Artes
Visuais, Circo e Dança, além de desenvolver a formação integral de profissionais e
cidadãos capazes de promover o empreendedorismo na sociedade e contribuir para a
transformação da realidade socioeconômica do Estado de Goiás e mesmo do Brasil.

2 - Objetivos
2.1 – Objetivos Gerais
❖

Consolidar-se como um centro gerador de desenvolvimento das Artes,
contribuindo para a evolução cultural, artística, social, econômica e política do
país;

❖

Formar profissionais capazes de atuarem como assistentes de direção e produção
de espetáculos nas áreas de artes cênicas (teatro, dança e circo), bem como poderá
atuar na área de música, artes visuais e audiovisuais.

2.2 - Objetivos Específicos
❖

Oferecer uma formação artística e humanística para que o aluno se conscientize
de seu papel de agente cultural, artístico, social e político;

❖

Possibilitar ao aluno o conhecimento prático e o domínio de técnicas e métodos
técnicos e expressivos, aliados à formação teórica e à prática cênica
proporcionando uma visão do fenômeno artístico como forma de conhecimento
crítico da realidade e de uma atuação artística transformadora;
Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França
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❖

Criar, por meios de seus Laboratórios, um ponto de intersecção entre as atividades
de pesquisa, ensino e extensão.

3 – Metas
Ao atuar no desenvolvimento de ações de Educação Superior Tecnológica, a
Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França tem como metas:
Quadro 2 – Metas, Ações e Prazos.
N.

Prazo (2020-2025)
Metas

Ações

01 Continuidade de
atendimento da
demanda para o curso
de Tecnologia em
Produção Cultural,
bem como a extensão
do ensino
Tecnológico para
outros segmentos, tais
como Música e Artes
Visuais.

Criação dos documentos
técnicos e projeto
pedagógico dos cursos

02 Desenvolver
programas de
pesquisa e extensão,
nas áreas implantadas.

Elaboração de projetos
específicos de programas
de pesquisa e extensão no
segmento de artes cênicas.

03 Definir, ampliar e/ou
reformar as
instalações físicas
para pleno
funcionamento do
Curso Superior de
Tecnologia proposto.

Definir a infraestrutura
física que abrigará as
novas salas de aula, com
atenção especial para
acesso a pessoas
portadoras de deficiências.

04 Mobiliar e equipar as
instalações que
abrigarão
especificamente o
funcionamento da
faculdade, conforme
as suas necessidades

Definição e especificação
do mobiliário e
equipamentos.

Ano Ano Ano Ano Ano
I
II
III IV V
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administrativas e
pedagógicas.
05 Desenvolver e
gerenciar um sistema
escolar tecnológico
específico para os
registros da situação
acadêmica dos alunos
e procedimentos
administrativos.

Criação de Sistema
Escolar Integrado, para
registro dos procedimentos
administrativos e
acadêmicos.

06 Criação de plano de
remuneração para
professores e pessoal
administrativo que
atuarão no Ensino
Superior.

Implantação de um Plano
de Remuneração,
específico para o quadro
de servidores docentes e
administrativos, que
atuarão no Ensino
Superior Tecnológico.

Fonte: PEG - Metas a serem implantadas anualmente

4 - Histórico de Implantação
Ao longo da história, a Educação Profissional em artes, teve início em Goiás no
ano de 1967, com a criação da Escolinha de Artes Veiga Valle, que se constituiu na
primeira e única escola pública, estadual, de ensino de artes no estado de Goiás. O fato
deu-se como proposta goiana ao Movimento Nacional liderado pelo artista plástico
Augusto Rodrigues, que pleiteava integrar a arte no processo educativo.
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Fig. 2 - Antiga Escola de Artes Veiga Valle- 5ª Avenida s/n – Vila Nova.

Configuram-se como líderes do movimento pela sua criação: as professoras
Edméia Jordão e Maria Castro Miranda. A proposta foi levada, então, ao Diretor do
Departamento Estadual de Cultura (D.E.C) jornalista Domiciano de Faria Pereira, e este,
com o apoio do Secretário da Educação e Cultura, Jarmund Nasser e do governador Dr.
Otávio Lage de Siqueira, convidou a artista e educadora Cecy Curado, para estruturar
uma Escolinha de Arte, semelhante à Escolinha de Arte do Brasil do Rio de Janeiro.
Com a criação da Fundação Cultural de Goiás no ano de 1980, a Escolinha de Arte
passou a chamar-se Instituto Escolinha de Arte Veiga Valle, em homenagem ao escultor
goiano José Joaquim da Veiga Valle.
Em fevereiro de 1984 a Escolinha de Música e Dança, uma unidade da Secretaria
de Cultura e Desporto, foi incorporada ao Instituto Escolinha de Artes Veiga Valle,
passando a chamar-se Escola de Arte, Música e Dança Veiga Valle. Por não incorporar o
ensino das Artes Plásticas e considerando a universalidade da Arte, teve seu nome
mudado novamente em 1987, para Escola de Arte Veiga Valle.
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Com a extinção da Secretaria de Estado da Cultura e Desporto em abril de 1992,
a Escola de Arte Veiga Valle passou a fazer parte da Secretaria de Estado da Educação,
Cultura e Desporto, período em que buscou adequar-se para as práticas da Educação.
Depois de um longo período de adaptação e maturação, no ano 1999, toma posse
como Diretora, a professora Sônia Maria de Araújo que implantou novos Projetos
Pedagógicos, novos segmentos de estudos, desenvolvendo o Curso de Arte-Educação,
Música, Artes Visuais, Teatro e Dança, primando pela qualidade e oferecendo
gratuitamente o direito a qualquer cidadão de conhecer e fazer cultura. Esta nova direção
lança-se, então, em um novo e arrojado empreendimento, ofertar junto com os cursos já
ministrados, Cursos de Educação Profissional Habilitação Técnica de Nível Médio, com
o reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação.
No ano de 2002, ainda vinculado à Secretaria de Estado da Educação, foi aprovada
esta proposta ousada e pioneira no Estado de Goiás: a criação do primeiro Centro de
Educação Profissional em Artes, e o único no Brasil com oferta de: Programa de
Desenvolvimento das Habilidades Artísticas; Cursos de Formação Inicial e Continuada,
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, no Eixo Tecnológico Produção Cultural
e Design, nos segmentos: Música, Artes Visuais, Teatro, Dança e Artes Circenses, com o
nome de ITEGO em Artes Basileu França, localizado na Avenida Universitária, nº 1750,
Setor Leste Universitário, Goiânia-Goiás, Cep. 74.605.010.
Já com as suas instalações acanhadas, ocupadas por um número cada vez maior
de alunos, ainda em 2002, foi inaugurado o novo espaço destinado à área de Música,
construído com recursos do Governo do Estado.
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Fig. 3 - Atual Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França – Av. Universitária, 1750.

Em 2004 foi assinado um convênio com o MEC – PROEP e Secretaria de Estado
da Educação, para a construção, ampliação do espaço físico do Centro, assim como a
aquisição de recursos para compra de equipamentos para os cursos de Música; Artes
Visuais; Dança; Teatro e Artes Circenses.
Em maio de 2005 a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França implantou
o Conselho Diretor, tendo o seu Estatuto aprovado em junho desse mesmo ano. Em julho
de 2005, na cidade de Goiás, foi aprovado, via Secretaria de Estado da Educação, o
Programa Bolsa Orquestra, que concede bolsas-auxílio a jovens músicos, que integram a
Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, para viabilizar seu pleno funcionamento e
crescimento, com formação profissional e inclusão de novos talentos para o mundo do
trabalho.
Em novembro de 2006 iniciou-se a construção do Laboratório Cênico, um
moderno e bem equipado Teatro/Escola, parte do Projeto de Construção do Centro de
Educação Profissional em Artes Basileu França. A construção de novas salas dinamizou
o atendimento aos mais de 4000 alunos matriculados à época, otimizando os cursos,
implementando novos processos de criação e produção artística, mantendo serviços em
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estreita articulação com setores produtivos e com a sociedade, oferecendo mecanismos
para a educação continuada.
Em janeiro de 2007, iniciou-se um novo marco na história da Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu França, quando foram encaminhados ao Conselho Estadual de
Educação, processo para autorização e implantação de Cursos de Habilitação Profissional
Técnica de Nível Médio em Artes.
Em agosto de 2008, mediante autorização especial do Conselho Estadual de
Educação, deu-se início aos cursos de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio
em Artes, pelo processo seletivo Edital 003/2008. Esses cursos oportunizaram o
atendimento a alunos da Região Metropolitana de Goiânia e demais Municípios,
possibilitando, assim, a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, tornar-se
uma referência em Artes no Estado de Goiás, devidamente autorizado a expedir
certificados e diplomas com reconhecimento e validade em todo o Território Nacional.
Em 2009, com a transferência da modalidade da Educação Profissional, da
Secretaria de Estado da Educação para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, o
governo do estado, através da Lei 16.602, de 23 de junho/09, instituiu os Centros de
Educação Profissional, que passam a contar com uma lei de criação, para fins legais.
Ainda, em outubro de 2009, foram iniciadas as obras de reforma/reconstrução do prédio
do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França, comportando na planta
baixa 2 blocos, sendo um com 1 pavimento e outro com 2 pavimentos, contemplando
salas administrativas, salas de aula para teatro, dança, arte educação e biblioteca. Ainda
neste ano foram redefinidos os segmentos de atuação e o corpo técnico administrativo do
Centro Educacional.
Em fevereiro de 2010, no período de 09 a 10 de fevereiro, o governo de Goiás
abriu novos caminhos para a formação artística em Goiânia, com a inauguração do Teatro
Escola Basileu França, o maior do gênero no País, para atender mais de 5(cinco) mil
alunos em todas as modalidades: Música, Teatro, Dança, Artes Visuais e Circo.
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Fig. 4 - Teatro Escola Basileu França – interior.

Em 30 de agosto de 2011, na cerimônia de inauguração das novas instalações da
Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França e Escola de Arte Veiga Valle,
construída com recursos dos Governos Estadual e Federal, foi lançado a proposta de
criação da primeira Faculdade Tecnológica de Artes. Aos dias 07 de novembro de 2011,
o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Mauro Netto Faiad, pela Portaria
nº201/11/GABS - constituiu a Comissão Especial, sob a presidência de Sônia Maria
Barros Galvão, para promoção de estudos e elaboração de propostas para a implantação
de cursos superiores de Tecnologia, no Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design.
Em 16 de dezembro de 2011, pela Resolução CEE/CEP nº 97/2011 o Conselho
Estadual de Educação credenciou o então Centro de Educação Profissional, atualmente
Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França para ofertar a Educação Profissional
e o autorizou a ministrar 35 cursos com habilitação técnica de nível médio, pertencentes
ao Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design.
O Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França, iniciou suas
atividades, atuando em todas as linguagens artísticas, projetou-se não só no âmbito
nacional, como em certames artísticos internacionais, representando o Estado de Goiás
na área artística por meio de diversas participações e premiações recebidas. O quadro a
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seguir ilustra o reconhecimento do trabalho pedagógico realizado no Centro de Educação
Profissional em Artes Basileu França:

Quadro 3 - Trabalhos Pedagógicos, Apresentações e Premiações.

Quantidade de Trabalhos Pedagógicos Internos
Apresentações Externas
Instituições

Locais

2018

2019

34

27

2011

2012

Públicas

Goiás

58

20

Privadas

Goiás

15

1

Filantrópicas

Goiás

10

1

9

3

2

1

1

-

87

85

GO (3) *, RJ, MG SP (4)

Nacionais

Concursos e Festivais

*, SC (2) *, DF.
*2011 e 2012

Concursos e Festivais
Internacionais

New York – EUA;
Córdoba- Argentina

Turnê da Orquestra
Sinfônica Jovem de Goiás

Espanha

na Espanha

Nacionais e
Internacionais

Premiações: Dança, Banda
Marcial, Arte Cênica e Arte
Circense

GO (2), RJ, MG
SP(3), SC, DF.
NYork – EUA;
Córdoba- Argentina

Fonte: Agenda Cultural do CEP em Artes Basileu França – 2011/ 2012-2018/2019

5 – Desenvolvimento da Instituição
As propostas delineadas neste PDI contemplam a estruturação normativa, tendo
como base o histórico social no Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design que, em
sintonia com um mercado de trabalho que demanda níveis crescentes de escolaridade,
requerendo um profissional que, além de conhecimentos, possa somar também atitudes e
habilidades para o exercício profissional, na área de artes cênicas.
Diante deste contexto, são consideradas políticas para a Escola do Futuro do
Estado de Goiás em Artes Basileu França para o período a que se refere este Plano (20202025):
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✔

Realização de estudos de demanda, planejamento e propostas de oferta de novos
cursos superiores de tecnologia no eixo tecnológico: Produção Cultural e Design;

✔

Disseminação de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos no segmento
profissional de artes cênicas, que são patrimônios comuns da humanidade;

✔

Realização sistemática de projetos de educação ambiental que contribuam para a
preservação do meio ambiente;

✔

Capacitação para o exercício da investigação científica e tecnológica e do
magistério, bem como para atuação efetiva no mundo do trabalho, no segmento
profissional de produção cênica;

✔

Promoção de atividades que proporcionem conhecimento e reflexão crítica da
comunidade acadêmica e sociedade local;

✔

Revisão sistemática dos projetos pedagógicos dos cursos, em sintonia com as
necessidades do mercado de trabalho, adequando-os aos ajustes do projeto
institucional;

✔

Realização de discussões e debates coletivos da organização curricular dos cursos;

✔

Acompanhamento de forma rigorosa e sistemática do planejamento e realização
de práticas profissionais, visando garantir sua efetiva contribuição para a
formação acadêmica;

✔

Atualização das estruturas dos laboratórios para perfeito atendimento das ações
pedagógicas;

✔

Atualização do acervo bibliográfico dos cursos e controle dos serviços da
biblioteca através de um sistema automatizado;

✔

Promoção da melhoria contínua da qualidade da educação profissional superior
tecnológica, por meio de programas de formação continuada do pessoal docente e
administrativo;

✔

Prestação de serviços especializados à comunidade acadêmica e circunvizinha;

✔

Execução de ações que visem a promoção da saúde dos trabalhadores e a melhoria
da qualidade de vida;

✔

Estabelecimento de parcerias com organizações nacionais e internacionais em
benefício da comunidade acadêmica;
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No segundo semestre de 2013, teve início as duas primeiras turmas do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Cênica, com a oferta de uma turma iniciada no período matutino
e outra no período noturno, ofertando inicialmente o total de 70 vagas.
II – PROJETO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO – PPI

Este Projeto Pedagógico Institucional retrata as concepções da instituição de
ensino e explicita o seu papel social, definindo caminhos, formas operacionais e ações a
serem praticadas para o cumprimento de sua missão institucional e proposta pedagógica
do curso.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, consciente de seu papel
como agente de transformação e orientada por princípios éticos e democráticos, sinaliza
para um avanço na educação superior. Assim sendo, o Projeto Pedagógico Institucional
estabelece políticas para o “fazer” acadêmico, norteando as ações para a consolidação de
seus objetivos, princípios e diretrizes, visando a qualidade para o trabalho acadêmico e
cumprindo sua função para além da formalidade, promovendo uma maior reflexão,
envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão, como constituinte do processo participativo
na educação superior, na produção e na socialização do conhecimento tecnológico.

1 - Concepções:
1.1 - Da Pessoa Humana:
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, mantém sua concepção
humanística, entendendo ser um o processo educacional uma forma de promover o
desenvolvimento harmônico funcional e operacional em dimensões da pessoa humana,
passando esta a ser agente de sua própria formação e favorecendo assim, o crescimento
para a autonomia do indivíduo, bem como sua localização na sociedade, para que possa
assumir a herança das gerações anteriores e ser capaz, diante dos desafios do futuro, de
tomar decisões responsáveis de acordo com suas competências e habilidades
desenvolvidas por meio do saber científico, cultural e técnico.
Desenvolver competências profissionais e tecnológicas empreendedoras, capazes
de contribuir para o desenvolvimento sustentável regional, nacional e internacional,
disseminando princípios éticos, estéticos e político-sociais, preservando a cultura e a
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história do homem em sua trajetória de vida, formando pessoas que saibam conviver e
trabalhar em equipe.
1.2 – Da Cidadania:
O papel da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França na sociedade é
preparar o seu aluno para o exercício da cidadania, o que envolve formação pessoal e
profissional, sistematizada e articulada com as necessidades contemporâneas, formando,
assim, profissionais que saibam desempenhar com desenvoltura o seu papel social e suas
funções profissionais com a qualidade requerida. Nesse sentido, a instituição
complementa os conhecimentos que as pessoas e as comunidades já possuem,
fortalecendo-as por meio de um processo educativo que vise à inserção social e a ação
participativa, capacitando-as para o trabalho e a melhoria da qualidade de vida. Portanto,
é impossível pensar em uma educação que seja apenas baseada em técnicas e métodos e
que despreze uma reflexão filosófica sobre a própria essência do ato de educar.

1.3 - Da Educação Profissional:
As grandes transformações tecnológicas produzem necessidade de novos
conhecimentos e exigem cada vez mais elevação do nível de escolaridade dos
trabalhadores, autonomia e responsabilidade pelo processo de aprendizagem e
autogerenciamento.
De forma geral, essas transformações tecnológicas associadas à competitividade
e à diversidade cultural, requerem um profissional eclético, com capacidade de conviver
em comunidade e relacionar-se numa rede, que o mantenha no mercado produtivo. Logo,
este profissional deverá desenvolver habilidades para lidar com os avanços tecnológicos
e promover um modo de vida sustentável.

1.4- Da Responsabilidade Social:
Num mercado de trabalho mundialmente globalizado, as diferenças sociais são
muito grandes e evidenciadas tanto nas metrópoles como em cidades de menor densidade
populacional; e, neste contexto, a ascensão social, torna-se basicamente impossível, para
os profissionais que, na maioria das vezes, não tem acesso a uma formação educacional
mais ampla, que lhes favoreça atuar em situação de igualdade no mundo do trabalho.
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No Estado de Goiás e mais especificamente em Goiânia, essa situação não é
diferente, onde a falta de acesso à educação superior, principalmente na área de artes, é
bastante significativa no contexto social, político e econômico local.
Considerando que Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, e
particularmente em Goiás, cada vez mais se reveste de importância como estratégia social
para a construção da cidadania e para uma melhoria da inclusão de jovens e adultos no
mundo do trabalho, da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França concebe a
Educação Profissional Tecnológica como um processo de construção social que, ao
mesmo tempo, qualifique o cidadão e o eduque em bases científicas, bem como éticaspolíticas, para compreender a tecnologia como produção do ser social, que estabelece
relações sócio históricas e culturais de poder.

2 - Campos de Saber de Atuação em que a Instituição Pretende Atuar.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França atuará com segmentos
profissionais do Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design, com vistas ao
desenvolvimento de pessoas e organizações, ofertando inicialmente, o curso Superior de
Graduação Tecnológica em Produção Cênica.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França desenvolverá atividades de
ensino, pesquisa científica e tecnológica e extensão na área de atuação acadêmica
proposta, abrangendo:
a) Cursos de Graduação Tecnológica – abertos a candidatos que tenham concluído
o ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processos
seletivos.
b) Cursos de Pós-Graduação – compreendendo cursos de especialização, lato sensu,
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que atendam às exigências legais
e regimentais.
c) Pesquisas Científicas e Tecnológicas – objetivando produzir conhecimentos e
tecnologia em todos os campos do saber artístico, atendendo aos aspectos legais
e às demandas socioeconômicas locais, regionais e/ou nacionais.
d) Extensão – objetivando a produção, criação e planejamento de produtos cênicos,
levando em consideração seus aspectos criativos, técnicos e financeiros, nos
campos de atuação do Produtor Cênico: teatro, música, dança e vídeo.
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Seguindo as tendências de mercado, que requer cada vez mais crescentes níveis de
escolaridade, a educação profissional em artes, ofertará de acordo com as necessidades
do mundo do trabalho, mais três ações educacionais na vertente tecnológica, as áreas de
música, dança e artes visuais, completando o leque da graduação tecnológica em Artes,
visando atendimento do público alvo.

2.1 - Potencialidades Regionais:
Dentre os 26 estados brasileiros, Goiás está situado na região Centro-Oeste do
País, ocupando uma área de 340.086 Km². É o sétimo estado em extensão territorial e tem
posição geográfica privilegiada, limita-se ao norte com o Estado do Tocantins, ao sul com
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a Leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com
Mato Grosso. Goiás possui 246 municípios e uma população de 6.004.045 habitantes.
O clima tropical predomina em Goiás, com a presença de duas estações bem
definidas: um verão úmido e um inverno seco, cujas temperaturas médias variam entre
18º e 26º C. O índice pluviométrico acontece entre os meses de setembro a abril, oscila
entre 1.200 a 2.500 mm, ocorrendo chuvas mais concentradas no verão.

Fig. 5 - Mapa – Situação espacial de Goiás no território brasileiro - FONTE: SEPLAN-GO (2006).

a- População do Estado de Goiás
Pelo Censo 2010 (IBGE, 2010), Goiás conta com 6.004.045 habitantes, entretanto
segundo estimativas do IBGE (2020), a população de Goiás ultrapassou os 7,1 milhões
de habitantes, um crescimento de 15% no período, comprovando que ainda continua
sendo um polo de atração imigratória, com índice de crescimento médio de 1,84%, em
comparação com o avanço médio de 1,55% em todo o país. Isto se explica pelo aumento
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da migração em direção às regiões próximas de Goiânia e dos municípios vizinhos ao
Distrito Federal.
Sua densidade demográfica ainda representa um grande potencial de acomodação,
com pouco mais de 17,65 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2010).
Duas características refletem a natureza e o movimento demográfico em Goiás:
1. As comunidades que habitam o território — de origem diversa — formam um
verdadeiro e rico mosaico social, pela localização estratégica do Estado no
contexto nacional. Goiás faz fronteira com diversas unidades federativas
brasileiras e constitui ponto natural de atração para mineiros, mato-grossenses,
baianos, paulistas e sulistas que escolheram o Estado para moradia.
2. A sua distribuição demográfica, que se apresenta equilibrada, com 50,34% de
mulheres e 49,65% de homens (IBGE, 2010).
Com relação à população residente, a taxa de urbanização é de 90,29% em
contraposição a 9,70% de habitantes que residem na zona rural (IBGE, 2010).

b - Economia
A expansão da agropecuária goiana se confirmou em 2008 com 19,12%,
alcançando o valor adicionado de R$ 8,453 bilhões, o que representou um incremento de
R$ 2,120 bilhões. Destes o crescimento da produção animal de 2,50% se deveu
principalmente à criação de bovinos 2,61%, como também à criação de suínos 2,11%
(SEPLAN-GO, 2008).
Segundo o SEPLAN-GO (2008), a produção vegetal registrou volume de 32,04%
devido à influência, sobretudo, nas culturas temporárias: cereais (36,45%); cana de açúcar
(40,78%); soja (42,35%), e o cultivo de produtos temporários (22,64%). Estas atividades
correspondem a 89,29% da produção agrícola do Estado de Goiás.
A participação no PIB nacional o Centro-oeste, foi à região brasileira que mais
cresceu em 2008, enquanto o Estado de Goiás cresceu acima da média brasileira, com a
terceira maior taxa 8,00%, atrás apenas do Estado do Piauí, com 8,79%, e do Ceará com
8,49% (SEPLAN-GO).
O PIB a preço de mercado corrente atingiu R$ 75.275 bilhões no ano de 2008,
valor superior ao de 2007 que foi de R$ 65.210 bilhões, atingindo uma taxa de
crescimento de 5,47% e 8%, nos anos de 2007 e 2008 respectivamente. Sua participação,
que fora de 2,48% no produto nacional em 2008 (SEPLAN-GO, 2008).
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No ano de 2008 as grandes atividades de Goiás tiveram participação na economia
do Estado em 12,84% relativo à agropecuária apresentou a maior taxa (19,12%), seguida
por serviços (6,47%) e indústria (5,71%) (SEPLAN-GO, 2008).
O comércio goiano com o exterior, principalmente com China, Países Baixos e
Rússia, saltou para o valor de US$ 3,6 bilhões em 2009, o qual há cinco anos não passava
de US$ 1,1 bilhão. Já as importações de países como Coréia do Sul, Estados Unidos e
Japão, apresentaram também um crescimento no mesmo período, resultando em US$ 2,8
bilhões. Os produtos de exportação concentram-se em produtos básicos, sobretudo
commodities agrícolas, como complexos soja e carne, milho, e minerais de: cobre e
ferroligas, entre outros (SEPLAN-GO, 2010).
As estatísticas demográficas e econômicas compiladas pela SEPLAN-GO (2008)
indicam para o Estado de Goiás que possuía em 2008 uma população de 5,845 milhões
de habitantes distribuídas em 246 municípios e um PIB de R$ 75,275 bilhões, que resultou
naquele mesmo ano num PIB per capita de R$ 12.879,00 em 2008, que representa 80,54%
do PIB per capita nacional (R$15.990).
No ano de 2009 o Estado de Goiás também alcançou uma das maiores
arrecadações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ficando
atrás apenas do Estado de Pernambuco, tendo sua receita aumentada em 5,6% se
comparada ao mesmo período do ano de 2008 (O HOJE, 2010).
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Fig. 6 – Mapa da Região Metropolitana de Goiânia – FONTE: SEPFLAN-GO (2006)

Portanto, Goiás possui indicadores econômicos e de desenvolvimento expressivos
em relação ao crescimento nacional, apresentando marcante desenvolvimento em áreas
como design, informática, gestão, meio ambiente e turismo e eventos.
Goiânia, sua capital, é o núcleo polarizador da Região Metropolitana, aglomerado
de 20 municípios que abriga mais de 2.173 milhões de habitantes, segundo o Censo de
2010. Apesar de sediar grandes indústrias, é o setor de serviços o pilar de sua economia.
A capital é um centro de excelência em medicina e vem consolidando sua vocação para
o turismo de negócios e eventos. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida,
acima da média nacional, Goiânia ostenta o título de cidade com a área urbana mais verde
do País.
Situada na região central do Brasil, a 209 km do Distrito Federal, Goiânia é
considerada hoje uma das mais promissoras e saudáveis metrópoles do País, está a 749
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metros acima do nível do mar, tem clima excelente com temperatura média em torno de
28 graus.
Sua área total é de 733 km², limita-se ao Norte com Goianápolis, Goianira,
Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, ao Sul com Aragoiânia e Aparecida de Goiânia ao
Leste com Bonfinópolis e Senador Canedo e ao Oeste com Abadia de Goiás e Trindade.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, proporcionará o
atendimento da demanda da cidade de Goiânia, de sua região metropolitana e do Estado
de Goiás, instrumentalizando-se, com base em indicadores prévios, para atender a essa
população.

2.2 - Demanda do Mundo do Trabalho:
O mercado para profissionais com formação superior em artes, conta ainda com
carência significativa, sendo que o sucesso nessa área depende muito da determinação
dos profissionais, bem como de sua integração com todas as vertentes do setor, unindo
instituições públicas e privadas – acreditamos. A coletividade é a melhor forma de ganhar
espaço neste meio.
O campo de atuação é diversificado: se alguns trabalham apenas em teatro
clássico, outros se especializam em representações destinadas ao público infantil,
marionetes, espetáculos cômicos ou de animação cultural, por exemplo. Além da
Produção Cênica, conforme o Plano Geral de Curso, alguns desenvolvem atividades
como a participação em promoções comerciais, direção de arte de filmes e programas
televisivos e a atuação em espetáculos musicais onde também cantam e/ou dançam.
Quanto aos dados da educação em 2010, Goiás possuía 4.575 estabelecimentos de
ensino, com 40.880 salas de aula e 65.364 docentes. O número de estabelecimentos de
ensino apresentou queda de 7,62% em 2010 em relação a 2000, sendo que a maior foi na
rede municipal, 22,07%. O número de docentes também apresentou redução na
comparação 2010/2000, eram 65.438 docentes em 2000 e 65.364 em 2010, queda em
cerca de 3,0%. Por outro lado, o número de salas de aula cresceu, passou de 30.036 para
40.880, aumento de 40%.
Um dado significativo para a implantação do Ensino Superior Tecnológico em
Artes no Estado de Goiás é o crescimento do quantitativo de matrículas no Ensino Médio
em Goiás, que em 2000 era de 254.548 e em 2010, passou para 275.189. O crescimento
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do quantitativo de matrículas no ensino médio, consequentemente gera demanda para o
ensino superior, constituindo-se em dados relevantes qualitativa e quantitativamente.
Seguem abaixo as tabelas analíticas, que favorecem leitura estatística sobre os
dados da educação em Goiás, de 2000 a 2010/11.
Tabela 1 - ESTADO DE GOIÁS: Número de estabelecimentos de ensino por dependência
administrativa - 2000, 2005 – 10.

Anos

Estabelecimentos
Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

2000

5.260

7

1.292

3.045

916

2005

4.643

8

1.114

2.399

1.122

2006

4.591

8

1.109

2.415

1.059

2007

4.398

9

1.108

2.370

911

2008

4.485

9

1.090

2.377

1.009

2009

4.859

11

1.095

2.373

1.380

2010

4.575

11

1.102

2.365

1.097

Fonte: MEC/INEP/SEE
Elaboração: SEGPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011.
Nota: O mesmo estabelecimento pode ministrar um ou mais nível / modalidade de ensino .

Tabela 2 - ESTADO DE GOIÁS: Salas de aula por dependência administrativa - 2000, 2005 – 10.

Anos

Salas de aula
Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

2000

30.036

185

11.747

11.222

6.882

2005

34.662

270

10.230

13.784

10.378

2006

34.710

219

10.310

14.299

9.882

2007

34.020

242

10.119

14.446

9.213

2008

38.355

249

12.827

14.783

10.496

2009

39.046

268

12.908

15.187

10.683

2010

40.880

276

12.824

15.876

11.904

Fonte: MEC/INEP/SEE
Elaboração: SEGPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011.
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Tabela 3 - ESTADO DE GOIÁS: Docentes por dependência administrativa – 2000, 2005 - 10.

Docentes

Anos

Total
65.43

2000

8
71.49

2005

0
70.86

2006

3
58.04

2007

3
62.65

2008

5
63.25

2009

8
65.36

2010

4

Federal

Estadual

413

32.112

429

26.979

448

27.007

430

21.884

464

22.533

543

22.487

571

22.914

Municipal Particular
21.52
1
26.93
6
27.00
3
24.11
7
25.92
7
26.66
9
27.30
3

11.392

17.146

16.405

11.612

13.731

13.559

14.576

Fonte: MEC/INEP/SEE
Elaboração: SEGPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011.
Tabela 4 - ESTADO DE GOIÁS: Alunos matriculados no ensino fundamental, por dependência
administrativa - 2000, 2005,2007 – 11.

Ano

Ensino Fundamental
Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

2000

1.124.217

480

629.333

413.549

80.855

2005

1.029.132

528

415.882

472.115

140.607

2007

960.166

504

364.370

468.752

126.540

2008

934.804

515

322.243

470.357

141.689

2009

930.630

515

307.709

482.033

140.373

2010

915.568

512

290.641

474.763

149.652

2011 (1)

905.446

505

281.275

473.012

150.654

Fonte: MEC/INEP/SEE
Elaboração: SEGPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011.
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Tabela 5 - ESTADO DE GOIÁS: Alunos matriculados no ensino médio, por dependência
administrativa - 2000, 2005, 2007 – 11.

Ano

Ensino Médio
Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

2000

254.548

3.386

225.594

1.532

24.036

2005

270.352

1.671

232.136

693

35.852

2007

272.086

1.565

236.594

518

33.409

2008

262.535

1.667

225.168

601

35.099

2009

265.945

1.962

227.654

468

35.861

2010

268.903

2.532

228.830

454

37.087

2011 (1)

275.189

3.733

232.881

448

38.127

Fonte: MEC/INEP/SEE
Elaboração: SEGPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011.
(1) Preliminar

2.2.1 - Diagnóstico do Ensino Médio em Goiás:
Considerando ser a clientela oriunda do Ensino Médio os candidatos aos cursos
superiores de tecnologia, vale analisar tal situação no Estado de Goiás. Os estudos
indicam que nos últimos 15 anos, no Brasil, o Ensino Médio vem sofrendo um processo
de escolarização mais intenso, manifestado no crescimento da oferta de vagas e no
aumento vertiginoso das matrículas na educação superior. Associada a vertente de
crescimento do nível de escolaridade da população brasileira.
Esse processo revela uma significativa democratização do acesso da população
brasileira à Educação Formal. É, no entanto, alarmante considerar que o índice de
matrícula no 1º ano do ensino, cerca de 10 milhões e meio de brasileiros com idade entre
15 e 17 anos (idade/série), ou seja, mais de 50% dos adolescentes, não estão matriculados
no ensino médio. A maioria desses alunos que não se matriculam pertence à classe pobre,
é negro e mora nas regiões do Nordeste (PNAD/2006). Índices preocupantes e crescentes,
ano após ano, de evasão escolar.
Conforme registros, em 2006, quase 18% dos alunos, com idade entre 15 e 17
anos, abandonam a escola, alguns (62%) de vez e outros (17%) até três vezes. Os motivos
são: 40% por falta de interesse, 27% por necessidade de trabalhar, 22% por motivos vários
(gravidez etc.) e 11% por falta de escola (CPS/IBRE/FGV 2009, p.1-15).
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No Brasil, apenas 52% dos alunos do ensino médio estão com a idade de 15 a 17
anos (idade/série). Os que estão no ensino médio e tem mais de 18 anos são 48%. Isto
significa que a correção da distorção idade/série ainda é um desafio, sobretudo nas regiões
Norte e Nordeste, nas quais os alunos idade/série não superam o 35%. (MEC/INEP).
Apesar de todas as mazelas de escolarização oriundas do Ensino Fundamental e
Médio, a demanda para a Educação Superior Tecnológica tem aumentado ano a ano. Uma
vez que as defasagens de vagas para acesso à Educação Superior, pública, também são
escassas. Mesmo considerando o grande número de Instituições de Educação Superior
em Goiás e no Brasil, basicamente inexiste uma efetiva atuação/oferta de cursos no eixo
produção cultural e design.
Diante da vocação mercadológica para a formação superior no eixo profissional:
Produção

Cultural

e

Design,

requerendo

profissionais

para

planejamento,

acompanhamento, execução e avaliação dos eventos culturais, nas áreas de música, teatro,
dança e artes visuais, justifica-se a criação de cursos superiores de tecnologia. Tal
justificativa se confirma pela exigência de profissionais com formação ampla,
diversificada e que dialogue com a pluralidade e interfaces das Artes.

3 - Condições de Funcionamento:
Segue abaixo as relações de infraestrutura física e laboratorial que a Escola do
Futuro de Goiás em Artes Basileu França, conta para fazer a gestão do funcionamento
dos cursos superiores de tecnologia:
3.1 – Infraestrutura:
● 01 sala para Diretoria com área total de 42,15 m²;
● 01 sala para Coordenadoria Administrativo-Financeira com área de 13,16 m2;
● 01 sala para Secretaria Acadêmica com área de 15,76 m²;
● 01 sala para Professores com área de 24,50 m²;
● 02 salas para Apoio e Recursos Instrucionais com área de 27,00 m²;
● 01 biblioteca com área de 80 m²;
● 01 Anfiteatro com 120 m²
● 01 Teatro Escola com 3.297,54 m²
● 02 salas convencionais de teoria com área total de 585,15 m²;
● 02 laboratórios com área total de 812,67 m²;
● 01 sala de coordenação de curso com área de 48,5 m²;
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● 01 laboratório de cenografia com 95 m²
● 01 laboratório de maquiagem artística 66 m²
3.2 – Recursos Humanos:
A política de recursos humanos da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu
França terá como base as recomendações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, quando estruturará seu quadro docente de profissionais com titulação nas áreas
específicas e afins, possuidores dos seguintes níveis de formação: Graduados,
Especialistas, Mestres, Doutor e em doutoramento. A atuação do graduado será em casos
específicos e se necessário, nos casos onde não exista curso de nível superior,
bacharelado, licenciatura e/ou pós-graduação, nas áreas técnicas.
Os professores terão as seguintes categorias, conforme suas qualificações,
segundo quadro abaixo:

Quadro 5 - Docentes por categoria e carga horária.

Quadro de Docentes

Total

Cargos

Geral

Docente do Ensino Superior IGraduado
Docente do Ensino Superior IIEspecialista
Docente do Ensino Superior III –
Mestre
Docente do Ensino Superior IV –
Doutor
Total

Quantitativo

10h 20h 30h 40h Total

30

00

00

00

30

03

46,67%

20

00

00

00

20

20

30,00%

15

00

00

00

15

15

23,33%

01

-

00

-

01

00

0,01%

66

00

00

00

66

66

100,00%

Em casos de inexistência de professores a serem contratados que sejam
possuidores dos requisitos mínimos para ingresso no quadro docente, admitir-se-á
professor com comprovada experiência profissional na respectiva unidade curricular ou
no segmento de atuação.
O quadro atual de docentes na Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França
é formado exclusivamente por professores celetistas.
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3.2.1 - Procedimentos Para Substituição de Professores:
Para a substituição de professores, poderá ocorrer a contratação de docentes via
Organização Social, seguindo à legislação vigente e conforme as normas internas para
solicitação de contratação e elaboração de edital de seleção para o processo seletivo.

3.2.2 - Plano de Qualificação Docente:
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França tem como meta desenvolver
políticas de capacitação para manter o seu o quadro técnico-administrativo e docente
temporariamente atualizado.
As capacitações podem ser desenvolvidas pela própria instituição, por meio de
programas de formação continuada, assim como fomentar a participação em eventos,
seminários e outras instituições especializadas.
Além de programas internos de capacitação permanente, a Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu França, também incentivará os docentes a investirem em sua
carreira acadêmica.
3.2.3 – Servidores Administrativos Corpo Técnico-Administrativo e Regime de
Trabalho do Pessoal Administrativo.
O corpo técnico-administrativo é composto, por técnico contratados por processos
seletivos, com vínculo celetista. No quadro de pessoal o regime de trabalho será de 40
ou 30 horas semanais.

4 - Processos de Aprendizagem com a Presença Curricular das Políticas de Ensino,
Pesquisa e Extensão:
O embasamento político-pedagógico da Escola do Futuro de Goiás em Artes
Basileu França tem como ponto de partida as transformações sociais, políticas,
econômicas, culturais e tecnológicas que vêm buscando integrar a educação geral com a
profissional, transformar as relações hierárquicas e rígidas que ainda predominam no
interior da escola e construir um ambiente de diálogo entre educadores e educandos,
centrados na capacidade de ouvir o outro, na auto avaliação de professores e alunos e na
responsabilidade e participação de todos.
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Entre as principais transformações socioprofissionais está o deslocamento da
ênfase no ensino para o desenvolvimento de competências, que passou a ser vista como
um processo em que o aluno está envolvido ativamente e no qual as diferenças devem ser
consideradas e respeitadas. O ensino precisa estar a serviço da aprendizagem, devendo
ser constantemente elaborado, repensado, avaliado e reavaliado em função desta.
Vislumbra-se uma educação superior, onde educar seja uma ação intencional e
política, possibilitando ao indivíduo aprender a conhecer, conviver, agir e transformar a
sociedade, por meio de ações conscientes, tendo como base o pleno conhecimento dos
reflexos de seu “fazer” no mundo do trabalho.
A educação profissional superior deverá estimular a busca de conhecimentos
científicos e tecnológicos, a construção e desenvolvimento de competências e
habilidades, a criatividade, a transformação e a humanização das relações produtivas,
procurando descobrir caminhos ainda não percorridos, vinculando cada vez mais
intensamente a escola, o mundo do trabalho e a sociedade.
A implantação de cursos de graduação superior tecnológica objetiva contribuir
significativamente para a inclusão das pessoas no contexto social, trazendo como
princípio básico o respeito às necessidades individuais, sociais, intelectuais, técnicas e
econômicas.
A atuação dos docentes tem como ponto principal o fortalecimento da autonomia
dos alunos na aprendizagem, desenvolvendo a capacidade crítica, a criatividade e a
iniciativa. Usam estratégias didáticas que colocam o aluno em contato com elementos
culturais distantes do seu cotidiano e, ao mesmo tempo, implicam em ação consciente e
transformadora em relação aos ambientes de trabalho e comunidades em que vão atuar
ou em que já estão inseridos.
O educador como criador de ambientes, planeja, estimula a ação dos alunos,
promove a reflexão, sintetiza, reformula, critica e avalia. Com isto ele organiza o trabalho
educativo e se concebe como mediador e orientador, criando espaços e situações para que
o aluno atue e aprenda.
A abordagem por competências se junta às exigências da focalização sobre o
aluno. Consequentemente, professores e alunos são sujeitos da ação de ensinar e aprender.
Unem-se em parceria na construção dos saberes: pesquisa e ensino, teoria e prática,
sujeito e objeto.
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O currículo centrado na construção de competências exige o comprometimento
do educador e do educando em atividades que possibilitem o exercício efetivo da
competência a constituir. Implica o envolvimento em ações criativas e inovadoras no
interior dos próprios ambientes em que as competências serão requeridas.
Considerando que um dos grandes desafios no desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem é a formação das turmas, com base no perfil de acesso aos cursos,
a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França estabelecerá os requisitos de acesso
que sejam adequados à proposta pedagógica de cada curso.
A garantia da qualidade se fará, por um lado, na constituição adequada do grupo
de alunos, na seleção e desenvolvimento do corpo docente, no planejamento preciso das
atividades e na disponibilidade e adequação dos ambientes, dos equipamentos e dos
recursos didáticos. Por outro lado, a qualidade é obtida no próprio desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem.
Durante a execução do processo de ensino-aprendizagem, nasce a grande
oportunidade para a autonomia na construção do conhecimento e para o desenvolvimento
da capacidade de aprender autonomamente. Serão estimuladas as iniciativas individuais
e coletivas que mobilizem os educados para a pesquisa, para os projetos de ação
transformadora e para a construção de um plano de desenvolvimento pessoal e
profissional que enseje uma perspectiva de educação, aprendizagem e prática permanente.

4.1- Fundamentos da Educação Superior:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9. 394/96, no
capítulo IV, Da Educação Superior - Art. 43 aponta as seguintes finalidades da Educação
Superior:
I estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II 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 sua formação contínua;
III incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que
vão sendo adquiridos numa estrutura sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
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VI estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

A construção do conhecimento científico, na Instituição de Ensino Superior,
deverá perder a característica de apenas ampliar o espaço ocupado na biblioteca com
monografias, resultantes de pesquisas bibliográficas, passando a ser parte do processo em
construção. A LDBEN 9.394/96 torna clara a proposta de que as aulas se transformem
em laboratórios teórico-práticos.
Desta forma cabe às Instituições de Ensino Superior, apontar teoricamente e
comprovar na prática o porquê do conhecimento que se está construindo. Partindo do
pressuposto de que só se constrói conhecimento fazendo relações, é de fundamental
importância que o aluno perceba a teoria presente na prática; assim, a academia estará em
constante movimento na comunidade, observando, investigando, registrando, buscando
respaldo na teoria e retornando à comunidade para transformá-la.
O ensino deverá complementar os conhecimentos e habilidades que os alunos
possuem, buscando fortalecê-los por meio de um processo educativo que vise a inserção
social e a ação participativa. Deve estar voltado para capacitar as pessoas para o trabalho
e para a melhoria da qualidade de vida. Com isso o indivíduo se torna uma pessoa capaz
de realizar-se, de trabalhar eficazmente, de questionar e buscar a sua inserção na
sociedade e no mundo do trabalho.
O desenvolvimento de ações de ensino superior exige a adoção de metodologias
educacionais inovadoras de cunho mais participativo, voltadas para a prática, baseadas
em situações reais de trabalho, através de estudos de caso, pesquisas e outras formas
metodológicas apoiadas em recursos da moderna tecnologia educacional.

4.2 - Fundamentos de Pós-Graduação
O ensino de pós-graduação destina-se a aprofundar a formação científica, cultural
e profissional em diferentes ramos do saber no segmento das artes, e será oferecido na
Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França em nível lato sensu (especialização).
Os cursos de pós-graduação lato sensu visam suprir, de forma eficiente, a demanda
da sociedade no que se refere à especialização e ao aperfeiçoamento acadêmico e
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profissional, oferecendo a ampliação dos estudos superiores, necessários à constante
revitalização da ação do profissional.
Decorridos dois anos do credenciamento e de efetivo funcionamento, serão
elaborados os Planos Curriculares - PPCs para oferta de cursos de pós-graduação que
deverão ser elaborados com base na legislação pertinente.

4.3 Programas de Extensão
A extensão terá como função ampliar o espaço de diálogo entre a Instituição de
Ensino e comunidade externa, numa ação que possibilite aos professores/alunos
compartilhar com todos os interessados o conhecimento construído em diferentes estudos
teórico/práticos, possibilitando, ainda, aos graduandos o aprendizado prático.
A extensão vem atender ao Artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 9394/96, que define as finalidades do Ensino Superior. Deste, destacamos a
seguir os incisos VI e VII.
VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.
VII – Promover a extensão aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

A extensão será ofertada, mediante cursos e projetos especiais, abertos à
participação da comunidade escolar, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas pela
faculdade.
A extensão sustenta-se em dois objetivos com ênfase na reciprocidade do saber:
integrar os alunos dos diversos Cursos na Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu
França, em uma prática docente com base em uma concepção sócio progressista ou
libertadora de educação, possibilitando aos estudantes o exercício de perceber que
educação não é uma proposta de instituição de ensino, mas uma proposta de vida,
entendendo que educar é impregnar de significado cada ato do cotidiano e não apenas as
ações desenvolvidas em sala de aula.
A extensão se constituirá num recurso de retroalimentação da faculdade, capaz de
viabilizar o desenvolvimento da mesma e da comunidade nela inserida.
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4.4 - Pesquisa
Como ponto de intersecção entre ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa
contempla a criação de espaços que se tornem referência para criar, incentivar, fomentar
e desencadear o diálogo científico, por meio das seguintes diretrizes:
● Promover uma Política de Iniciação Científica;
● Estimular a participação de alunos nas atividades de pesquisa;
● Estimular a integração dos docentes e discentes da graduação e pósgraduação, por meio do incentivo à produção científica;
● Apoiar projetos específicos através de financiamento junto às agências de
fomento;
● Estimular e apoiar a participação de professores e alunos em eventos da
área de artes;
● Estabelecer parceria com os diversos segmentos do setor produtivo, a fim
de gerar pesquisas que resultem no aprimoramento e desenvolvimento da
região;
● Consolidar grupos de pesquisa;
● Aprimorar e consolidar os processos de avaliação de pesquisa;
● Criar instrumentos e mecanismos para aferição da qualidade e
produtividade do gerenciamento da pesquisa.

4.5 - Políticas de Inclusão
“Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de
instituição de Educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco
anos, a oferta de educação profissional, permanente para a população
em idade produtiva e que precisa se readaptar às novas exigências e
perspectivas do mercado de trabalho” (BRASIL, 2001).

Desde a sua implantação A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França,
fomenta da necessidade da valorização do ser humano e seguindo o preceito
constitucional de igualdade, realizará esforços para construir espaços múltiplos que
favoreçam o igual acesso a todas as diferenças sejam elas físicas, sociais ou econômicas,
através da preparação dos ambientes físicos, das práticas pedagógicas, da adoção de ações
afirmativas institucionais ou governamentais.
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5 - Formas de Administração Colegiada com Participação dos Conselhos.
Partindo da premissa de que a comunidade acadêmica deve se sentir envolvida
nas discussões e decisões institucionais reconhece-se o estudante, o docente e o servidor
técnico-administrativo como agentes ativos e corresponsáveis pelas ações desenvolvidas,
inseridos na gestão, que deve ser participativa.
Nesta concepção a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França organizará
seus colegiados e conselhos, conforme regimento, de forma que estes sejam os canais
efetivos de participação de toda comunidade, primando pelos seguintes princípios:
● Valorização da pessoa humana, entendida como um ser em relação com o mundo
sociocultural e com o seu semelhante, tendo como base o diálogo livre, fraterno,
crítico-criativo e formador, com vistas a uma educação de excelência que permita
colaborar com a promoção de uma sociedade mais justa e solidária.
● Consolidação da instituição como um centro de excelência no que se refere ao
trabalho acadêmico e administrativo em seus aspectos social, político, científico
e econômico.
A política adotada orienta que os órgãos da administração acadêmica e as
instâncias deliberativas da instituição promovam ações visando:
● Garantir a qualidade e excelência na oferta dos cursos;
● Implantar e manter a estrutura de uma biblioteca, com acervo específico para cada
segmento de atuação, devidamente atualizada;
● Estruturar e equipar laboratórios pedagógicos específicos para cada segmento de
atuação profissional em artes;
● Desenvolver e manter ações que visem a preservação do meio ambiente, a
qualidade de vida do trabalhador e o ambiente de trabalho;
● Implantar a política de capacitação do pessoal docente e administrativo;
● Suprir e zelar pelos equipamentos e mobiliários, visando manter a qualidade para
execução do trabalho e atendimento à comunidade acadêmica;
● Planejar e contratar serviços necessários à realização das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão colegiada;
● Manter atualizado os sistemas informatizados de gestão que atendam a toda a
sistematização do processo administrativo e acadêmico;
● Implantar e viabilizar a Comissão de Avaliação Institucional;
● Prestar serviços relevantes na área cultural à comunidade interna e externa;
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5.1 - Da Administração Superior:
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, de acordo com o seu
Regimento, se constituirá:
● Conselho Superior;
● Direção;
● Conselho Técnico-Científico;
● Coordenação de Cursos
● Biblioteca
● Secretaria Acadêmica;
● Coordenação Administrativa;

5.3 - Direção:
A direção da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França será exercida
por um profissional com formação superior e experiência acadêmica nas linguagens da
arte, designado por decreto de nomeação do Ex. Sr. Governador do Estado de Goiás.

5.4 - Conselho Técnico-Científico:
Sua principal função é assessorar o (a) diretor (a) da Escola do Futuro de Goiás em
Artes Basileu França no que se refere a assuntos de ensino, de pesquisa e extensão e será
constituído pelos seguintes membros:
● Coordenador (es) de Curso e o mais antigo presidirá;
● 02 representantes dos docentes, eleitos por seus pares, para mandato de 02 anos;
● 01 representante dos discentes, eleito pelos seus pares, para mandato de 02 anos;
● 01 representante do pessoal técnico-administrativo, eleito por seus pares, para
mandato de 02 anos;
● Secretário Acadêmico.

O Conselho Técnico-Científico reunir-se-á em caráter ordinário, em sessões
bimensais, ou extraordinariamente por convocação do Presidente ou por requerimento,
devidamente fundamentado, de um terço de seus membros.
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5.5- Coordenação de Curso:
A coordenação de curso deverá ser exercida por docente com formação e
experiência acadêmica na respectiva linguagem artística do curso, designado pelo Diretor
da instituição. Ela terá representantes no Conselho Superior e presidirá o Conselho
Técnico-Científico e, enquanto colegiado, contará com todos os docentes do curso.

5.6 - Servidores Técnico-Administrativos:
Os servidores técnico-administrativos, por eleição entre os pares, serão
representados nos Conselhos Superior e Técnico-Científico.

5.7 - Coordenação Administrativa:
O responsável pela Coordenação Administrativa deverá ser portador de diploma
de curso superior na área, ser indicado pela direção da instituição e nomeado pelo
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e integrará o Conselho Superior.

5.8 - Secretaria Acadêmica
Deverá ser titular da Secretaria Acadêmica um profissional de nível superior,
licenciado, com experiência acadêmica e/ou de secretaria acadêmica, designado pelo
Diretor da instituição e deverá secretariar as reuniões dos Conselhos Superior e TécnicoCientífico, além de exercer as atribuições específicas da Secretaria Acadêmica, previstas
no Regimento.

5.9 - Representação estudantil:
A representação estudantil, por eleição entre os pares, fará parte de todos os
colegiados da instituição: Conselho Superior e Técnico-Científico e, também, dos
colegiados de curso.

5.10 - Representação da Comunidade externa:
A representação da comunidade externa será exercida por quem tenha condições
de atuar de forma efetiva no meio acadêmico e contribuir para garantir a qualidade da
ação acadêmica e consonância desta ação com as demandas sociais e integrará a CPA –
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Comissão Própria de Avaliação. Poderá ser exercida por pais de alunos, professores
aposentados e/ou atuantes em outras instituições; artistas renomados, dentre outros.

6 - Sistema de Avaliação Institucional
Tendo como base no disposto no art. 11, inciso I da Lei 10.861, de abril de 2004,
que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES,
regulamentado pela Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, a Escola do Futuro
de Goiás em Artes Basileu França criará sua a Comissão Própria de Avaliação no seu
primeiro ano de funcionamento.

6.a - Avaliação Interna
No campo da educação superior, a qualidade é atributo inerente à instituição que
o pratica, no cumprimento de sua missão, através do levantamento das expectativas de
toda comunidade acadêmica. Num contexto onde a prática educativa impõe a prática de
auto avaliação como princípio fundamental, para melhoria constante dos serviços
ofertados à comunidade educacional, avaliar deve ser um ato contínuo, pautado em
princípios de democracia e capacidade constante de adaptação.
A avaliação da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França considerará as
diferentes dimensões institucionais, dentre elas não podem faltar: a missão e o
planejamento institucional; as políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a
pesquisa e extensão, bem como os recursos para a sua operacionalização. As
responsabilidades sociais, especificamente as relativas à inclusão social, ao seu
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural,
da produção artística, do patrimônio cultural e da comunicação com a sociedade.
No processo de auto avaliação será considerado também as dimensões sobre as
políticas de pessoal para os segmentos: docente e técnico administrativo; organização e
gestão da instituição; funcionamento e representatividade nos colegiados, sua
independência e autonomia; e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica
nos processos decisórios. Devendo ainda serem destacados: Infraestrutura física para o
ensino, pesquisa e extensão, com destaque para biblioteca e recursos para informação e
comunicação; políticas de atendimento aos estudantes; e sustentabilidade financeira,
tendo em vista o significado social da universalização da oferta de oportunidades de
acesso à Educação Superior.
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A construção de um Projeto de Avaliação na Escola do Futuro de Goiás em Artes
Basileu França seguirá às exigências das normas legais, além de proporcionar a análise
interna da instituição, a definição do que ela é e o que deseja ser, o que de fato realiza,
como se organiza, administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las
e interpretá-las com vistas à identificação de práticas para o êxito nas ações de educação
superior realizada, bem como a percepção de omissões e equívocos, a fim de evitá-los no
futuro.
Para implantação e desenvolvimento do Projeto de Auto Avaliação Institucional
é preciso que se definam os objetivos, ou seja, os alvos maiores para os quais deverão
fluir os esforços; eles refletem a vontade e a visão da Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, sobre o que deve ser feito
e o que se pretende atingir. Subdividem-se em objetivos gerais e específicos.

Objetivos Gerais
● Implantar um processo de avaliação institucional construído coletivamente para
que subsidie, de modo pleno, a gestão acadêmica rumo à potencialização e ao
desenvolvimento do desempenho institucional;
● Elevar a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e do desempenho
institucional, com vistas a excelência na prestação de serviços educacionais;
● Acompanhar o processo de desenvolvimento institucional, para posteriormente
rever e aperfeiçoar o projeto pedagógico e sócio-político, garantindo assim, a
melhoria da qualidade de ensino, conhecendo como se realizam e se interrelacionam os segmentos organizacionais relativos às funções de ensino, de
pesquisa e de extensão.

Objetivos Específicos
● Promover a formação de consciência do valor e da eficácia da avaliação como
instrumento promotor de eficiência e qualidade, para alcançar os objetivos
estabelecidos.
● Disseminar a avaliação como uma prática permanente, integrante do processo
administrativo da Instituição.
● Garantir a qualidade da ação acadêmica e para prestar contas à sociedade da
consonância desta ação com as demandas sociais.
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● Identificar as causas pelas quais os resultados esperados não foram alcançados.
● Identificar, pelo autoconhecimento, os acertos e as deficiências, as vantagens, as
potencialidades e as dificuldades, envolvendo-se num processo de reflexão sobre
as causas das situações positivas e negativas.
● Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e
técnico-administrativo.
● Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos setores profissionais da
Instituição, e comunidade educacional.
● Implantar o projeto de Avaliação Institucional – CPA requer da equipe e de todos
os envolvidos a mensuração e organização dos principais recursos a serem
utilizados.
Durante todo o processo de elaboração, coleta de dados e análise dos resultados,
a CPA buscará verificar constantemente se as estratégias adotadas para a realização da
avaliação institucional estão atingindo os objetivos desejados. Para isso recorrerá a
reuniões, à busca de feedback com os envolvidos, ao controle dos prazos estipulados pelo
planejamento e à participação efetiva da comunidade acadêmica. Colocando-se também
à disposição daqueles que desejarem compreender melhor toda a proposta de atuação.

6.a.1 - Docentes:
A totalidade do corpo docente deverá responder a um questionário eletrônico
sobre os níveis de satisfação em relação ao desempenho nas dimensões em avaliação.

6.a.2 - Discentes:
Os acadêmicos participarão em pelo menos dois momentos na produção de
informações para a avaliação institucional. Primeiro, através do preenchimento do
questionário socioeconômico durante o processo seletivo do vestibular. Segundo sobre os
níveis de satisfação com o desempenho das dimensões em avaliação e, em especial, sobre
o desempenho do curso de graduação tecnológica.

6.a.3 - Do Pessoal Administrativo
A totalidade do corpo técnico-administrativo deverá responder a um questionário
sobre os níveis de satisfação em relação ao desempenho da Escola do Futuro de Goiás em
Artes Basileu França nas dimensões em avaliação.
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6.a.4 – Comunidade Externa
A comunidade externa estará representada na CPA-Comissão Própria de
Avaliação e terá a incumbência de ajudar a refletir sobre a visão externa da instituição.

6.b - Avaliação Externa:
A avaliação externa da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França não
deve ser confundida com a “imagem” ou a “representação” que a sociedade regional
mantém acerca de dimensões da vida institucional. Trata-se de um exame detalhado e
aprofundado da autoavaliação realizada pela Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu
França, por uma Comissão de Especialistas em avaliação de desempenho de Instituições
de Ensino Superior.
Por isso, ela deverá resultar na elaboração de parecer escrito da Comissão de
Avaliadores Externos, no qual são examinados, discutidos e destacados os méritos, os
equívocos e as omissões percebidas através de sua auto avaliação. Da mesma forma, o
parecer poderá apontar sugestões para o planejamento do desenvolvimento da qualidade
institucional.
Para que a avaliação externa respeite a diversidade de características e a fase de
desenvolvimento institucional da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França,
bem como o seu contexto regional de inserção social, ela deverá contemplar uma visita
in loco à faculdade, com possibilidade de interação com suas instâncias executivas,
deliberativas e a comunidade acadêmica em geral.
Além da entrega de parecer escrito da Comissão, é fundamental a sua apresentação
e discussão pública, com a comunidade acadêmica da Escola do Futuro de Goiás em Artes
Basileu França.
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PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO(PEG)

1 - Fluxograma e Cronograma de Oferta de Cursos
O fluxo de elaboração dos documentos e autorização de funcionamento da Escola
do Futuro de Goiás em Artes Basileu França seguirá os trâmites legais, visando respaldo
legal da mantenedora e do órgão deliberativo, ficando assim caracterizado:

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França oferta apenas 1(um) curso
de Graduação Tecnológica, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, no Eixo
Tecnológico Produção e Design, nos Segmentos de Música, Dança, Teatro e Artes
Visuais e Artes Circenses, a ser desenvolvido nas instalações da Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu França e ocupará as dependências físicas peculiares ao
desenvolvimento satisfatório das ações acadêmicas.
Ano
Ações

Ano I

Ano II

III

Ano IV

Ano V

Tramitação do processo de
autorização/credenciamento
Oferta das primeiras turmas
Reconhecimento das primeiras
turmas
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Expansão da oferta de curso
superior

A expansão das ações acadêmicas da Escola do Futuro em Artes Basileu França,
ocorrerá de forma gradativa, disponibilizando inicialmente um quantitativo de 40
(quarenta) vagas, para o Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, a serem
preenchidas através de processo seletivo externo ou utilização das notas do ENEM.

2 - Perfis do Corpo Docente
O profissional que atuará como docente no curso de Produção Cênica da Escola
do Futuro de Goiás em Artes Basileu França deverá atender as diretrizes curriculares do
referido curso que visam, além do ensino, meios do discente ter contato com a prática
profissional através das linhas de pesquisa que o conduzirá a congressos, simpósios e
seminários na área com produções técnico-científicas como: artigos, resenhas e capítulos
de livros e demais periódicos; e, através da extensão com produções artísticas que
proporcionará aos discentes participarem de concursos, festivais, circuitos, mostras com
os seguintes resultados desta ação das áreas de artes.
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França organizará o seu quadro
docente com profissionais que possuam titulação nas áreas específicas, sendo possuidores
dos títulos acadêmicos de especialistas, mestres e doutores.

Perfil do corpo
docente

Quant.

%

Experiência de
magistério
superior

Experiência
não acadêmica;

Doutores
Mestres
Especialistas
Graduados

01
05
04
00

16,67
33,33
50,00
16,67

5 anos
2 anos
2 anos
2 anos

5 anos
3 anos
3 anos
3 anos

Fonte: Plano curricular do curso.

Em casos de inexistência de candidatos inscritos ao processo seletivo que sejam
possuidores dos requisitos mínimos para ingresso no quadro docente, admitir-se-á
candidato considerado expert na respectiva unidade curricular ou no segmento de atuação,
com comprovada experiência profissional.
Os professores aprovados em processo seletivo serão contratados de acordo com
o respectivo edital e as regras da Consolidação das Leis de Trabalho.
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Os professores em disponibilidade serão aqueles pertencentes ao quadro de
pessoal efetivo do estado à disposição da instituição para atuar no curso, atendidos os
requisitos do perfil almejado.
Os professores convidados serão aqueles que exercerão atividades acadêmicas
como parte de programas especiais, como intercâmbio institucional, ou por efeito de
convite eventual.
Havendo necessidade, os professores do curso poderão ser substituídos em suas
faltas e impedimentos por professores substitutos, conforme deliberação do Conselho
Superior.
3 - Outros Dados do Corpo Docente
3.1 - Declarações de Disponibilidade de Cada Docente: (declarações anexas)
3.2 - Critérios de Seleção e Contratação:
Por meio de sua política de gestão, da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu
França procurará compor o seu quadro de docentes com um quantitativo máximo entre
mestres e doutores para ministrar os conteúdos do curso de Tecnologia em Produção
Cênica. Na composição inicial, conseguirá suprir o mínimo exigido por lei, ou seja, 30%
com titulação de mestres/doutores e 70% de especialistas.
Para cada processo de seleção, será elaborado edital específico pelo Conselho
Superior, registrando os pré-requisitos, formas de avaliação e critérios de correções,
seguindo os preceitos contidos na legislação correspondente, em especial, o artigo 9º da
Lei Estadual nº. 10.460/88 e suas atualizações conforme transcrito:
Art. 9º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I – Ser brasileiro;
II – Estar em gozo dos direitos políticos;
III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
IV – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
V - Ter nível de escolaridade ou habilitação legal para o exercício do
cargo;
Parágrafo Único - As atribuições do cargo podem justificar a exigência
de outros requisitos estabelecidos em lei.
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3.3 - Plano de Carreira:
Inicialmente, a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França contará
somente com professores contratados via CLT e que receberá a hora-aula de acordo com
sua titulação acadêmica.
- Docente de Ensino Superior I - Graduado
- Docente de Ensino Superior II- Especialista;
- Docente de Ensino Superior III - Mestre;
- Docente de Ensino Superior IV - Doutor;
O acesso ao exercício da função do magistério na Escola do Futuro de Goiás em
Arte Basileu França, para professores contratados, será por meio de processo seletivo,
com realização de provas específicas, análise de títulos e aula teste, nos termos da
legislação vigente, para o cargo pretendido.
Para a realização de processo seletivo simplificado, será considerado o estabelecido
por lei, visando à garantia de um terço (1/3) de docentes com titulação de mestre e/ou
doutor até o final segundo ano de funcionamento, conforme estabelece a Lei de Diretrizes
e Bases – LDB 9.394/96.
Quanto à indicação de professores convidados, deverá ser feita por carta de
recomendação pelo setor proponente à direção da faculdade, para as devidas análises do
Conselho Superior, considerando:
● Atuação mínima de cinco anos de efetivo exercício profissional no segmento
pretendido;
● Reconhecimento no meio profissional, comprovado por meio de portfólios, carta
de recomendação, premiações e outros;
● Experiência mínima de 03 (três) anos no magistério superior;

3.4 - Plano de Cargos e Salários/Regime de Trabalho
O vínculo empregatício dos colaboradores é o da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
Os salários dos profissionais docentes serão definidos com base no valor da horaaula, de acordo com a sua titulação e a carga horária.

3.5 - Procedimentos para Substituição de Professores:
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Para a substituição de professores, a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu
França, valer-se-á da contratação de docentes para o quadro temporário segundo a Lei
Estadual nº 13.664, de 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcionalidade de interesse
público.
Os procedimentos necessários para as substituições de professores do quadro
temporário seguirão o disposto nos termos do art. 92, inciso X, da Constituição do Estado
de Goiás, sendo obrigatória a realização de processo seletivo simplificado, permitindo a
inscrição de candidatos que tenham rescendido o vínculo empregatício com o Estado por
um período igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses.

3.6 - Programas de Qualificação Docente
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França tem como meta desenvolver
políticas de capacitação para manter o seu quadro docente e técnico-administrativo
permanentemente atualizado.
As capacitações podem ser desenvolvidas pela própria instituição, através de
programa de formação continuada, assim como, fomentar a participação em eventos,
seminários em outras instituições especializadas.
Considerando ser o desenvolvimento de pesquisas e ações extensivas, ações
essenciais para a efetividade da educação superior tecnológica, os professores receberão,
ainda, o incentivo para dedicação de 25% de sua carga horária para o desenvolvimento
de tais ações, carga horária esta que deverá ser cumprida dentro da instituição, com o
devido registro de ponto.
4 – Organização Administrativa da Instituição, com Formas de Participação nos
Órgãos Colegiados
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França reconhece o docente, o
estudante, e o servidor técnico-administrativo como agentes ativos e responsáveis pelas
ações desenvolvidas, que precisam estar inseridos na gestão, que deve ser participativa,
envolvendo todos da comunidade acadêmica.
4.1 - Dos Docentes:
Os docentes contribuirão com reflexão sobre assuntos de ensino, de pesquisa e
extensão e terão participação nos diferentes órgãos colegiados da instituição:
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●

Na Coordenação de curso - presidido por um docente, com a participação dos
demais;

●

No Conselho Superior - 02 membros representantes dos docentes, eleitos por seus
pares, para mandato de 02 anos;

●

No Conselho Técnico-Científico - 02 membros representantes dos docentes,
eleitos por seus pares, para mandato de 02 anos;

●

Na Comissão Permanente de Avaliação Institucional – CPA

4.2 - Dos Discentes:
Os discentes, além de seu organismo de representação estudantil, terão 1 membro,
eleito pelos seus pares, para um mandato de dois anos, como representante no Conselho
Superior, Técnico-Científico, Colegiado de Curso, Comissão Permanente de Avaliação
Institucional – CPA
4.3 - Do Técnico- Administrativos:
Os servidores técnico-administrativos terão 1 membro, eleito pelos seus pares,
para um mandato de dois anos, como representante no Conselho Superior e TécnicoCientífico, Comissão Permanente de Avaliação Institucional – CPA.
5 – Servidores Administrativos
5.1 - Corpo Técnico-Administrativo e Regime de Trabalho do Pessoal
Administrativo
O corpo técnico-administrativo da Escola do Futuro em Artes Basileu França, será
composto, inicialmente, por pessoal remanejado de outros setores da Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu França e/ou contratados, por prazo determinado, através de
processo seletivo simplificado, especificamente para o exercício profissional na
Faculdade e o regime de trabalho será de 40 horas semanais, para todos os cargos a serem
ocupados.
5.2 - Plano de Cargos e Salários
Considerando o caráter pioneiro da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu
França, não contará inicialmente com plano de cargos e salários para o pessoal
administrativo, devendo prevalecer os vencimentos já percebidos para o pessoal a ser
remanejado, internamente e/ou definidos, através de processo seletivo simplificado.
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6 – Procedimentos de Atendimento aos Alunos
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, como instituição pública
de formação superior, terá como princípio a integração entre os diversos segmentos do
Eixo Tecnológico Produção cultural e design, canalizando as ações pedagógicas para a
linha de convergência e intersecção entre as áreas de teatro, artes visuais, música e dança,
estimulando, de modo direto, a interdisciplinaridade de forma contextualizada e
continuada, direcionada para o crescimento do espírito científico e tecnológico, bem
como o desenvolvimento social, a manutenção da integridade individual, do meio
ambiente e do respeito aos Direitos Humanos, e a consolidação dos princípios da
igualdade, liberdade e solidariedade.
Ações e objetivos para atendimento aos discentes da Escola do Futuro de Goiás
em Artes Basileu França, no período de 2020 a 2025:
Quadro 9 – Procedimentos de atendimentos
Ordem Ação
1º

Objetivo

Estímulo à representação estudantil

Realização de eleições de alunos representantes
das turmas, a partir do 3º mês de início das
turmas.

2º

Realização de produções cênicas, voltados
para os estudantes/por
área de
conhecimento

Proporcionar enriquecimento da formação
acadêmica, com visões do mundo do trabalho.

3º

Oferta de cursos de extensão

Oportunizar o suprimento de eventuais lacunas
de aprendizagem da educação básica

4º

Acompanhamento dos egressos, buscando

Avaliar a validade da formação profissional

acompanhar

tecnológica junto ao mundo do trabalho

o

posicionamento

profissional dos alunos formados, no
mercado profissional.

5º

Criação

de

programa

empreendedorismo

de

Despertar

nos

estudantes/concluintes

perspectivas de autogerenciamento profissional.

6.1 - Formas de acesso ao Curso
Para matricular-se no curso Superior Tecnológico em Produção Cênica é necessário
atender aos seguintes requisitos:
● Ter concluído o Ensino Médio;
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● Comprovar conhecimento compatível às exigências mínimas para ingresso no
curso através de processo seletivo.
Obs.: O processo seletivo deve ser antecedido por ampla divulgação do curso
mediante a publicação de edital, estabelecendo as etapas do processo: nome do curso,
data de realização do exame, vestibular, o horário, local de inscrição, realização e
resultado da seleção.
O candidato será submetido a um vestibular, bem como a exames de aptidão teóricoprático de habilidades específicas.
O candidato que solicitar acesso ao Curso Superior de Tecnologia em Produção
Cênica desta instituição por meio de transferência, portador de diploma submeter-se-á a
prova de aptidão, disponibilidade de vaga e análise de currículo para equiparação
curricular, sujeitando-se ao acréscimo ou dispensa das competências e habilidades do
curso pretendido.
6.2 - Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas
A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França buscará convênios e parcerias
de cooperação técnico-científica, em âmbito estadual, nacional e até internacional.

6.3 - Acompanhamentos dos egressos
Entende-se que acompanhamento dos egressos é essencial, para subsidiar as
coordenações de cursos e outros segmentos da Escola do Futuro de Goiás em Artes
Basileu França, por meio de análises de informações registradas pelos próprios egressos
quanto à adequação da organização didático-pedagógica dos cursos, a infraestrutura e
quadro de professores.
A implantação deste serviço será sistematizada, desde a entrada das primeiras
turmas, realizando registros das produções culturais, cursos de extensão, encontros,
seminários, pesquisas realizadas, de forma segmentada por área de atuação, culminando
com a inserção no mercado de trabalho.

7 - Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira
A política financeira, orçamentária e de investimento da Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu França, têm como premissa divulgar o entendimento e a
percepção dos colaboradores quanto à importância do planejamento financeiro
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(orçamento, racionalização dos gastos e otimização de investimentos), bem como
transformá-lo efetivamente em ferramenta de gestão, permitindo planejar de forma mais
precisa suas despesas e receitas e a melhor utilização dos recursos disponíveis.
Além da manutenção de dotação orçamentária do Escola do Futuro de Goiás em
Artes Basileu França deverá desenvolver um plano de metas com a finalidade de tornarse parcialmente sustentável, complementando com a venda de cursos de extensão, aluguel
do teatro do teatro-escola nos finais de semana, apresentação de professores alunos e
doações que forem feitas por pessoas físicas e jurídicas.
A elaboração do orçamento permite saber o custo dos recursos necessários para
a realização do Projeto Institucional. É preciso definir metas, discutir estratégias, ter
clareza das necessidades, ter equilíbrio entre o desejado e o possível, aceitar os limites na
utilização dos recursos, aceitar o orçamento como instrumento de orientação e fazer
revisões periódicas.
Em relação ao plano de investimento, será feito para a área acadêmica e área
administrativa, enfocando as prioridades para a Instituição. Os recursos financeiros e
orçamentários serão oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação SEDI, destinação própria para o custeio dos gastos de funcionamento da Escola do Futuro
de Goiás em Artes Basileu França
Esta previsão orçamentária foi feita, com base em pesquisas de salários feita em
3 instituições educacionais, com ramo de atuação na educação tecnológica, para o ano
vigente, bem como o levantamento de bens duráveis e materiais de consumo, devendo a
cada ano ser acrescida de 12% anualmente, visando suprir eventuais contingenciamento
ao longo de período de vigência deste plano de gestão.

Para fins de subsídios, encontram-se anexas as planilhas-base de cálculo
orçamentário.

REFERÊNCIA
GOIÁS, Assembleia Legislativa. Lei Estadual nº 10.460. Goiás, 1988.
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III– INFRAESTRUTURA
1 - Infraestrutura física
●

01 sala para Diretoria com área total de 42,15 m2;

●

01 sala para Coordenadoria Administrativo-Financeira com área de 13,16 m2;

●

01 sala para Secretaria Acadêmica com área de 15,76 m2;

●

01 sala para Professores com área de 24,50 m2;

●

02 salas para Apoio e Recursos Instrucionais com área de 27,00 m2;

●

01 biblioteca com área de 46,7 m2;

●

01 Anfiteatro com 120 m2

●

01 Teatro Escola com 3,297,54 m2

●

02 salas convencionais de teoria com área total de 585,15 m²;

●

02 laboratórios com área total de 812,67 m²;

●

01 sala de coordenação de curso com área de 48,5 m²;

●

01 estúdio de gravação de áudio com 95 m2

●

01 laboratório de cenografia com 95 m2

●

01 laboratório de maquiagem artística 66 m2

2 - Biblioteca:
A biblioteca possui uma área de 80 m2 distribuída para o acervo composto por
quatro estantes dupla-face, com altura de 2,00 m2 cada, para livros e periódicos;
distribuição de mesas de estudo, com capacidade para 10 alunos sentados e 03 mesas para
estudo individual, com 3 computadores para pesquisa.

3 - Instalações acadêmicas e administrativas
Quadro 10 – Instalações acadêmicas
SITUAÇÃO

EXPANSÃO

02 Salas convencionais para teoria

-

50 Cadeiras com pranchetas: carteira
escolar com prancheta polipropileno

01 Sala de Figurino

02 Salas prática – laboratório
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01 Galpão para produção de cenário –
laboratório
01 Sala de Maquiagem Artística –

-

laboratório.

01 Um estúdio de áudio com ilha de edição 01 Estúdio de gravação de vídeos –
para áudio e vídeo – laboratório.

laboratório

01 Miniteatro – laboratório.

02 Camarins para o miniteatro e 1 banheiro

Quadro 11 – instalações administrativas
QTD.

AMBIENTE

EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE
DE ALUNOS

Móveis e equipamento típicos,
01

Sala da Diretoria

equipamentos de

-

microinformática
01

01

01

01

Sala dos Professores
Sala de Supervisão Técnico
– Pedagógica

-

Móveis e equipamento típicos,
equipamentos de

-

microinformática.

Sala de Supervisão de
Gestão Administrativa

Sala de Gestão Escola
Comunidade

Móveis e equipamento típicos,
equipamentos de

-

microinformática
Móveis e equipamento típicos,
equipamentos de

-

microinformática

Sala de Coordenação de
04

Cadeiras estofadas, armários

Áreas (Música, Dança,
Teatro, Artes Visuais e
Circo)

Móveis e equipamento típicos,
equipamentos de

-

microinformática
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01

Secretaria de Cursos/Central
de Atendimento

Móveis e equipamento típicos,
equipamentos de

-

microinformática
Mesas individuais, cadeiras

15

Salas Convencionais

estofadas, quadro branco,

25

equipamento de vídeo
09

Laboratórios para teatro

Móveis e equipamento típicos
Pranchetas de tampo

01

Sala Ambiente para desenho regulável, cadeiras estofadas

12

reguláveis
Laboratório de Informática
01

aplicado à área de
Administração

01

Computadores Pentium 133,
impressoras jato deskjet/laser,
mesas específicas, cadeiras

20

estofadas

Sala Ambiente para área de
Gestão

Mesas individuais, cadeiras
estofadas, quadro branco,

04

microcomputadores
Acervo variado de livros,
softwares informativos para
consultas, computadores

01

Biblioteca Multimeios

multimídia, impressoras,
equipamento de áudio e vídeo,
mesas individuais e cadeiras
estofadas.
Mesas individuais, cadeiras

01

Sala de aula para fotografia

01

Vestiário feminino

Espelhos, cabides

-

01

Vestiário masculino

Espelhos, cabides

-

estofadas, quadro branco

Pátio coberto

20

2000
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Pátio descoberto

5000

Lanchonete

5000

01

Teatro Escola

01

Mini auditório

Palco completo e 800 cadeiras
para público externo
150 cadeiras

800
150

Sanitários – 2 em cada
16

andar, sendo um masculino

04

e 1 feminino.

Conta com um acervo em diversos segmentos das artes, contando com 3.497
exemplares de livros; 1.800 títulos de livros; 356 CD-ROMs e 386 DVDs; 18 títulos de
periódicos.
4 – Organização da Biblioteca:
A Biblioteca conta com ar condicionado ambiente, iluminação e mobiliários
adequados, com mais de 6 (seis) mil obras cadastradas em sua Base de Dados e
disponíveis para consultas nos terminais locais. Disponibiliza os serviços de empréstimos
automatizados. Utiliza para classificação do material bibliográfico a tabela de
Classificação Decimal Universal (CDU). O formato adotado para catalogação do material
na sua base de dados é o MARC 21 e como código o AACR2 – Código de Catalogação
Anglo-Americano.
A Biblioteca utiliza o software livre OpenBiblio – Sistema Integrado de
Bibliotecas - para gerenciar suas atividades. Com este sistema é possível catalogar os
mais de 5 mil itens entre livros, partituras e audiovisuais doados para o acervo.
Os recursos utilizados para gerenciamento e acesso das informações são: Internetwireless e etiquetas: Pimaco – 15 colunas.
O acervo da biblioteca está informatizado, permitindo ao usuário consulta nos
terminais por meio das seguintes opções de pesquisa: autor, título e assunto.
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As obras de referência: enciclopédias, dicionários, revistas recentes, jornais,
monografias e fitas de vídeos, CDs e DVDs não são disponíveis para empréstimos,
podendo ser consultados no recinto da biblioteca.

4.1 - Recursos e Meios Informatizados:
Biblioteca dispõe de:
● microcomputadores para busca na base de dados (Catálogo Eletrônico);
serviço de empréstimo;
● 1 impressora laser;
● 1 leitor óptico;
● 1 vídeo cassete;

4.2 - Quadro de Pessoal da Biblioteca:
A Biblioteca conta com uma equipe de:
● 1 bibliotecária com curso Superior em Biblioteconomia e registro no
Conselho Regional de Biblioteconomia;
● 01 auxiliar de biblioteca;
.
4.3 - Normas de Funcionamento da Biblioteca
O horário de atendimento da Biblioteca durante o período letivo será de segunda
à sexta, das 08h00min às 22h00min horas e aos sábados de acordo com o horário de
funcionamento das aulas do curso de graduação tecnológica. No período das férias
escolares, a Biblioteca funcionará de segunda à sexta das 08h00min às 20h00min.

4.4 - Usuários
Estarão automaticamente inscritos e autorizados a utilizar a biblioteca, assim
como para realizar empréstimo para uso local ou domiciliar, os alunos, professores,
funcionários e visitantes devidamente cadastrados, conforme regulamento da Biblioteca.

4.5 - Pesquisas e Empréstimos
Pesquisas individuais ou em grupo podem ser realizadas na Biblioteca durante seu
horário de funcionamento.
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Os alunos e professores terão microcomputadores à disposição para pesquisa em
Internet, como também busca no catálogo eletrônico do acervo que conta com uma
variedade de obras, fitas, CD-ROM, periódicos, dentre outros. Tal acervo, neste
momento, é composto de:
● 1.800 títulos;
● 3.497 exemplares;
● 356 CD-ROM;
● 386 DVDs
● 21 títulos de periódicos;

Obs.: Os livros didáticos e paradidáticos referentes ao primeiro ano de cada curso estarão
disponibilizados por ocasião da visita dos especialistas. Os demais, referentes aos anos
subsequentes serão adquiridos antes do seu início.
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