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APRESENTAÇÃO 

Prezado (a) Acadêmico (a),

A brincadeira faz parte do cotidiano da criança. O conceito de infância vem se aprimorando a cada dia, co-
locando o lúdico como dinâmica fundamental para o desenvolvimento das crianças, haja vista que faz parte 
de um processo cultural que passa de geração para geração e que promove, consequentemente, a interação 
entre os indivíduos.

Disponibilizar-se a BRINQUEDOTECA como laboratório lúdico–pedagógico de estudos para alunos e profes-
sores que integram o curso de Pedagogia a fim de contribuir com a prestação de serviços e orientação aca-
dêmica e escolar. Para tanto, é fundamental assegurar o funcionamento da Brinquedoteca e a qualidade do 
atendimento ao seu principal usuário: a criança.

BOAS AULAS!
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão

Dotar nossos alunos das competências indispensáveis ao profissional do século XXI, garantindo a rápida 
inserção no mercado de trabalho e às ferramentas necessárias para o sucesso profissional.

Visão

Ter o reconhecimento da sociedade enquanto IES de altíssima qualidade do ensino, associada às tecnologias 
educacionais mais avançadas e pelas metodologias inovadoras mais efetivas.

Valores

I. Oferecer ensino de qualidade, que combine estudo acadêmico rigoroso e a emoção da descoberta 
do conhecimento, baseada em atividades focadas na aplicação prática dos conteúdos explorados em sala de 
aula; 
II. Manter profissionais qualificados, assegurando que as pessoas certas estão nas posições certas, 
motivadas pela transparência de nossa política de reconhecimento baseado na meritocracia;
III. A não adoção de preferências ideológicas, religiosas, políticas e raciais;
IV. Prestar um serviço que extrapole as expectativas do aluno, dentro e fora da sala de aula 
aprendizagem, garantindo satisfação, retenção e que ele atinja seus objetivos de carreira;
V. Encarar todas as atividades com atitude de dono, se colocando como principal responsável pelo 
seu sucesso, realizando-as com senso de urgência, cumprindo os prazos e orçamentos acordados, com 
transparência e atendendo aos requerimentos de qualidade e sustentabilidade;
VI. Contribuir com a inclusão de temas associados à sustentabilidade nas práticas de gestão e nos 
processos, assegurando o sucesso do negócio a longo prazo, colaborando para um meio ambiente mais 
saudável e para uma sociedade mais justa e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil;
VII. Agir sempre com ética, integridade e transparência e sempre assumir as consequências e impactos de 
nossas ações; 
VIII. Inovar nos processos acadêmicos, administrativos e financeiros, buscando incessantemente a 
eliminação de desperdícios e de atividades que não agreguem valor ao nosso cliente;
IX. Estar sempre na vanguarda do uso das tecnologias educacionais;
X. Fazer acontecer de forma ágil e efetiva, transformando as melhores idéias em ações e realizações.
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 REGULAMENTO DA BRINQUEDOTECA
            
Objetivos:

• Contribuir para a valorização do brincar na formação do ser humano;
• Desenvolver atividades educacionais pela recreação e ludicidade;
• Viabilizar estudos sobre a educação e o ato de brincar, concorrendo para a formação de professores 
cujo vínculo entre a teoria e a prática pedagógica privilegie a dimensão lúdica da educação;
• Incentivar a leitura Infantil.

ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO

São atribuições da equipe responsável pela Brinquedoteca:

• Zelar pelo material e pelos brinquedos; orientando todos os frequentadores da Brinquedoteca para 
os cuidados que precisam ter com os brinquedos e materiais, sendo tarefa de cada criança arrumar e manter 
limpos os que utilizaram.
• Promover reuniões com os representantes das escolas ou entidades a serem atendidas com
o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o funcionamento da Brinquedoteca.
           

CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS

• Promover oficinas para criação e confecção artesanal de brinquedos, jogos e materiais 
pedagógicos (acompanhados de manual) procurando envolver as crianças, suas famílias e demais membros da 
comunidade.
• Buscar recursos financeiros e/ ou materiais, na própria comunidade ou em outros locais, para
enriquecer as atividades da Brinquedoteca.
• Elaborar projetos para a construção de espaços diversificados na Brinquedoteca: Oficina de Arte; 
Canto dos Jogos; Canto da Leitura; Canto do Brincar; jogos variados; etc.
• Planejar as atividades diárias ou semanais para oferecer atendimento de qualidade aos usuários.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

• Segunda à sexta-feira: 15:00 às 22:30
• Sábado: 08:00 às 18:00

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.

NORMAS DISCIPLINARES

Não é permitido transitar pelas instalações da IES, com trajes inapropriados ao ambiente acadêmico.

PROIBIÇÕES

• Entrar na Instituição trajando Short, minissaia, miniblusa e chinelo ou usando boné; 
• A Brinquedoteca só ficará disponível para os alunos com o agendamento do professor e a presença 
do mesmo local.
• Entrar ou vender qualquer tipo de alimento dentro da sala de aula; 
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• Realizar qualquer tipo de atividade comercial dentro da Instituição; 
• A presença de pessoas estranhas nas dependências da Instituição inclusive crianças; 
• Fazer uso de bebidas alcoólicas ou de cigarros nas dependências da instituição; 
• Jogos nas dependências da Instituição (baralho, dominó etc); 
• Entrar na Instituição sob efeito de bebidas alcoólicas; 
• Fazer uso de meios ilícitos para responder avaliações ou exames; 
Desacatar diretores, coordenadores, professores ou qualquer outro colaborador no exercício de sua função; 
• Fazer uso de telefone celular em sala de aula; 
• Permanecer nos corredores onde se encontram alocadas as salas de aula durante a realização de 
atividades; 
• Ofensa ou agressão a outro colega; 
• Danos causados ao patrimônio moral, científico, cultural ou material da Instituição; 

O não cumprimento dos itens em epígrafe podem gerar ao infrator conforme a gravidade do fato:
 
• 1.º Advertência verbal; 
• 2.º Advertência escrita; 
• 3.º Suspensão das atividades acadêmicas por período mínimo de 5 dias e máximo de 60 dias; 
• 4.º Cancelamento da matrícula. 
• Até a ocorrência da 3.ª infração não será necessário a abertura de sindicância, nesses casos basta que 
sejam apresentadas e ouvidas 2 testemunhas, o conteúdo do testemunho deverá ser lavrado em ata em livro 
de registro específico para esse fim. 
• A partir da ocorrência da 4ª infração, deverá ser obrigatoriamente aberto processo de sindicância, 
o qual deve apurar os fatos e indicar as sanções disciplinares adequadas em acordo com a natureza da 
gravidade do ocorrido.


