
 

Rua Marcos Markarian, 1025  11º andar  Jd. Nova Aliança  Ribeirão Preto/SP  CEP 14026-583 

Tel - FAX: (16) 3602-7700 / TOOLFREE 0800 183310 (demais região) 
site – www.fatesa.edu.br  E-mail: secretaria@fatesa.edu.br 

 

PROJETO PEDAGÓGICO3 

O que é? 

É o principal instrumento de concepção do curso e de sua estrutura de ensino e aprendizagem, facilitando também 

o planejamento e gestão acadêmico-administrativa, para a promoção do ensino de qualidade, com vistas ao 

profissional que se pretende formar. 

Neste documento define-se o posicionamento estratégico do curso na região na qual está inserido; são 

determinados os padrões de qualidade e sustentabilidade do curso, tendo em vista demandas sociais, 

mercadológicas e legais; são traçadas as estratégias de integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; e definidos 

os perfis discentes desejados e os instrumentos de avaliação. 

Assim estão descritas as atividades que caracterizam o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da FATESA 

que o tornam diferente dos demais. 

 

O que compõe o PP? 

O Projeto Pedagógico é composto (1) da contextualização do curso e estrutura curricular, (2) organização didático-

pedagógica, (3) corpo docente e da definição de outros instrumentos de apoio, tais como Colegiados, CPA e Núcleo 

Docente Estruturante, (4) Corpo discente e normas e regulamentos para estágios, monitorias, nivelamento, entre 

outros, (5) Infraestrutura para docentes e discentes. 

Deste modo, serão encontradas no PPC, informações sobre as disciplinas, ementas e seus respectivos planos de 

ensino, estratégias de ensino, práticas pedagógicas diferenciadas, atividades de extensão, perfil do corpo docente 

e discente e todas as demais atividades desenvolvidas para atender ao objetivo do curso e perfil profissiográfico. 

 

Quando é feito e de quem é a responsabilidade? 

A cada dois anos, é de responsabilidade da Coordenação do Curso, com a colaboração do Colegiado do Curso e 

Núcleo Docente Estruturante, atualizar o Projeto Pedagógico de seu curso. 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia está disponível para consulta na 

coordenação do curso, Biblioteca e no Acervo Acadêmico. 

 

  

                                                           
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. 
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