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Alunos promovem a II Feira de Negócios Metropolitana

A
lunos dos cursos de Admin-

istração Geral e Adminis-

tração em Gestão de Negócios 

da Faculdade Metropolitana pro-

moveram a II Feira de Negócios 

Metropolitana com palestras e outras 

atividades como música, dança, 

sorteios e stands de negócios. O evento 

teve grande visitação e os partici-

pantes puderam fazer massagens, 

aferir pressão, degustar, participar de 

sorteios, e disfrutar dos produtos e 

serviços oferecidos.
A Feira aconteceu em home-

nagem à semana do Administrador e 

foi aberta a toda comunidade numa 

ação de cidadania, cujo objetivo foi 

mostrar aos alunos como funciona na 

prática, montar, estruturar e perma-

necer em um mercado globalizado e 

bastante competitivo, quais são as 

dificuldades do dia-a-dia de uma 

empresa, onde e quando devem ser 

tomadas as decisões para não compro-

meter a estrutura da organização.
O evento contou com a presen-

ça de alunos da Faculdade, professores 

e diretores da Instituição e visitantes 

que também puderam privilegiar o 

evento.
As palestras foram um sucesso, 

contando com  a presença de vários 

profissionais da área. Os animadores 

do evento foram um sucesso à parte.
A feira aconteceu entre os dias 

09 e 11 de setembro no Campus da 

Faculdade Metropolitana.
Parabéns a toda organização 

pelo sucesso da Feira! n

II Feira de Negócios Metropolitana contou com stands de negócios que tiveram 
grande visitação, além de palestras e outras atividades.
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Vestibular 10
Metropolitana abre campanha do 
vestibular de fim de ano
A Faculdade Metropolitana iniciou o 
processo de divulgação do Vestibular 
2010. A campanha já está nas ruas com 
a utilização de diversos meios 
midiáticos. As vagas estão sendo 
oferecidas para 12 cursos superiores. 
As provas presenciais ocorrerão nos 
dias 24 de outubro, 05 de dezembro e 
23 de janeiro. Já as provas agendadas 
ocorrerão nas quartas-feiras e aos 
sábados. Nas provas constarão 
questões de Matemática, Língua 
Portuguesa, Conhecimentos Gerais / 
Atualidades e Redação. As inscrições 
podem ser feitas diretamente na 
Faculdade ou através do s i te  
metropolitana.edu.br. Informações 
pelo fone 2128-0530.

Novos cursos Sequenciais
A Metropolitana oferecerá 7 cursos 
sequenciais no próximo semestre: 
Administração Portuária, Gestão de 
Pessoas, Financeira, Hoteleira, em Tu-
rismo e Eventos, Marketing e Logística.

Contratação de divulgadores
A Metropolitana abriu 20 vagas para 
divulgadores, abrindo oportunidade 
aos próprios alunos para o mercado de 
trabalho, com carteira assinada.

Campanha Aluno indica Aluno
Indicando seus amigos para estudar 
na Faculdade Metropolitana, você 
ganha R$20,00 na mensalidade de 
junho de 2010, e ainda concorre a 
notebooks (veja regulamento no site 
www.metropolitana.edu.br). n

Campanha ENADE
O Enade é a avaliação do MEC para 
medir o nível de conhecimento dos 
alunos universitários no país.  
Pensando nisso a Faculdade Metropo-
litana está oferecendo aulas  prepa-
ratórias, com questões anteriores do 
Enade, para todos os seus alunos.
Esse preparatório ocorre todas as 
terças e quintas-feiras, das 17:15 às 
18:15hs na sala 01, com o professor 
Diego.
O preparatório é gratuito e os alunos 
que tiverem ao menos 75% de presen-
ça receberão certificado de 20 horas 
de Atividade Complementar. n

CPA - Avaliação Institucional

O
s alunos da Faculdade Metro-
politana participaram, mais 
uma vez, da Avaliação Docente. 

Dentro da Avaliação Institucional, 
promovida regularmente  pela  
Faculdade, os estudantes respon-
deram em um questionário eletrônico 
questões sobre cada um dos seus 
professores no que diz respeito ao 
cumprimento do plano de aula, 
domínio de conteúdo, respeito e 
cordialidade, favorecimento do 
aprendizado e cumprimento dos 
horários. O resultado geral da 
Avaliação Institucional foi bastante 
positivo e a Avaliação Docente, em 
especial, alcançou uma aprovação 
muito significativa, novamente 
ultrapassando os 8O%. Anteriormente 

à avaliação dos professores, os alunos 
participaram da autoavaliação e 
também da avaliação da estrutura 
física e de cada um dos serviços de 
atendimento da Instituição, como 
Secretaria, Recepção, Biblioteca, 
Reprografia e Laboratórios. Os 
resultados foram apresentados e 
discutidos pela CPA – Comissão 
Própria de Avaliação – com o objetivo 
de melhorar ainda mais os serviços 
oferecidos pela IES. 

Agora a Faculdade inicia um 
novo processo avaliativo convocando 
seus discentes e docentes para o 
preenchimento do questionário 
eletrônico que estará disponível em 
breve no Portal do Aluno e Portal do 
Professor. n

MEC divulga IGC - Índice Geral de Cursos

Gráfico de Aprovação dos Docentes por Curso

 

O
MEC divulgou no dia 31/08 a 

atualização do IGC – Índice 
Geral de Cursos do triênio 

2007-2009, onde mostra o desem-
penho das Instituições de Ensino 
Superior do país. O IGC é um indicador 
de qualidade criado pelo MEC para 
avaliar os alunos, os cursos e as 
Instituições. O indicador foi divulgado 
pela primeira vez no ano passado, 
atribuindo notas que levaram em 
consideração a qualidade dos cursos 
de graduação e pós-graduação. 
Naquele ano a Faculdade Metro-
politana da Grande Recife atingiu a 
Faixa 3, obtendo 202 pontos contí-
nuos, sendo esta a maior pontuação 
entre todas as faculdades instaladas 
em Jaboatão dos Guararapes. Nesta 
última divulgação do MEC mais uma 
vez a FMGR se destaca e mantém em 1° 

lugar no Município de Jaboatão dos 
Guararapes. O IGC da Faculdade 
Metropolitana permanece em 202, o 
que lhe mantém na Faixa 3, numa 
escala de 1 a 5, ficando ao lado de IES 
como Unicap, UPE e UFRPE. Para se ter 
uma ideia, a UFPE, instituição com 
melhor desempenho no IGC em 
Pernambuco, alcançou a Faixa 4. Esta 
posição da Faculdade reflete um 
trabalho sério de sua equipe aca-
dêmica, baseado no empenho e na 
dedicação de todos os seus docentes e 
discentes. n

Faculdade CPC IGC

Faculdade Metropolitana 202 3

Faculdade Guararapes 197 3

FAPE - Piedade 170 2

Faculdade Européia 166 2

Fonte: MEC
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Cine-Metrô
Agenda Cultural
Confira abaixo a programação do Cine-
Metrô, com sessões às 16h na sala de 
vídeo da Biblioteca Analgesina 
Maranhão.

Outubro:
07 - A letra escarlate (Drama)
14 - Lua de Fel (Romance)
21 - Donnie Brasco (Ação)
28 - Face a Face com o Inimigo
(Suspense)

Novembro:
04 - Sem fôlego (Comédia)
11 - A Fuga (Ação)
18 - O sucesso a qualquer preço
(Drama)
25 - Inesquecível (Suspense)

Censura: 
14 anos

Calendário
Outubro:
9 - Divulgação dos resultados da 1ª 

Avaliação
12 - Feriado Nª Srª Aparecida
15 e 16 - Dia do Professor e Recesso
24 e 31 - Aulas de Reposição

Novembro:
2 - Feriado Finados
7, 14 e 28 - Aulas de Reposição
16 a 21 - Semana dos Cursos
25, 26, 27 e 30 - 2ª Avaliação

Dezembro:
1 e 2 - 2ª Avaliação
4 - Último Prazo para requerimento de 

Prova Supletiva
7 - Resultados da 2ª Avaliação
7 a 10 - Provas Supletivas
11 - Resultado de Provas Supletivas
14 a 16 - Datas dos Exames Finais
17 a 23 - Período Opcional de Matrícula 

para os Veteranos
16 - Divulgação das Notas de Exames 

Finais
18 - Último prazo para requerimento de 

revisão de Exames Finais

Janeiro:
7 a 11 - Período Opcional de Matrícula 

para os Veteranos
12 a 20 - Período Oficial de Matrículas 

para os Veteranos

Biblioteca de cara nova, muito mais comodidade.

Biblioteca de cara nova! 

S
abendo da importância que é ter 
um espaço adequado para leitura, 
estudo e pesquisa, a mantenedora 

da FMGR juntamente com a diretoria da 
biblioteca decidiu a partir do segundo 
semestre de 2009  reformar o espaço da 
biblioteca, transformando-o em um 
ambiente aconchegante e acolhedor 
ideal para atender a comunidade 
acadêmica e a comunidade externa.

A Biblioteca foi reformada em 
diversos aspectos. Instalações físicas, 
novos mobiliários, ampliação e nova 
organização do acervo, equipamentos 
modernos de multimídia, compu-
tadores para os usuários realizarem 
consulta ao acervo e reservas de obras e 
implantação de câmeras por todo o 
espaço da biblioteca, o que dará mais 
segurança aos usuários. Mencionamos 
ainda a mudança do nosso layout,  agora 
bem mais colorido e aconchegante. 
Tudo isso claro, pensando no  conforto e 
na intenção de melhorar a qualidade 
dos estudos e aprendizados.

Com relação ao Acervo, foram 
feitas novas aquisições de livros para 
atender um maior número de alunos e 
assinaturas de periódicos, como a da 
revista Cais do Porto.com,  por exemplo.

Outra novidade nos serviços 
oferecidos é o mural comemorativo, 
onde todo mês estarão em exposição   
informações sobre datas come-
morativas relacionadas aos cursos 
existentes na faculdade e informações 
correlacionadas. 

Também importante é o início 
das atividades da sala de vídeo (Cine-
Metrô) recém preparada. A sala conta 
com equipamentos de última geração e 
seu calendário de atividades pode ser 
vista na matéria ao lado.

Estes e outros serviços foram 
preparados para contribuir com nossos 
usuários numa formação mais rica, mais 
proveitosa e acima de tudo mais 
confortável e agradável. n

29 de Outubro: Dia Nacional do Livro

O
 dia 29 de outubro foi escolhido 
para ser o “Dia Nacional do 
Livro” por ser a data de 

aniversário da fundação da Biblioteca 
Nacional, que nasceu com a trans-
ferência da Real Biblioteca portuguesa 
para o Brasil. 

Seu acervo de 60 mil peças, 
entre livros, manuscritos, mapas, 
moedas, medalhas,  etc. ,  f icava 
acomodado nas salas do Hospital da 
Ordem Terceira do Carmo, no Rio de 
Janeiro. 

A biblioteca foi transferida em 
29 de outubro de 1810 e essa passou a 
ser a data oficial de sua fundação. 

Vivendo na era da informática, 
nos perguntamos: qual será o futuro 
do livro na era ditigal? Alguns respon-
dem que as publicações da forma 
como as conhecemos irão acabar, 
outros dizem que não, que tanto as 
edições impressas quanto as eletrô-
nicas vão viver lado a lado, sendo 
apenas uma questão de escolha do 
leitor. Ainda é uma questão.

De qualquer forma, não há 
como negar a existência das editoras e 
livrarias online. Seus livros podem ser 

adquiridos - a pedido - no formato 
tradicional ou, em se tratando de obras 
de domínio público, como Dom 
Casmurro, de Machado de Assis, 
simplesmente serem lidas online, 
conectado à  rede,  ou of f l ine ,  
"baixando" o arquivo, para imprimir o 
livro e ler à hora que desejarmos.

Um avanço e uma comodi-
dade, não? D. João VI, com toda a sua 
realeza, jamais poderia imaginar algo 
tão genial.

Talvez a questão não seja tanto 
se o livro impresso vai deixar ou não de 
existir, mas de que valor será investido 
daqui a algum tempo. Maior ou 
menor?  n

Dia 29 de Outubro: Dia Nacional do Livro
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mentos de filmagem e ilha de edição, 

neste laboratório além das aulas de 

produção de TV, serão também 

produzidos os vídeos do Núcleo de 

Ensino a Distância (NEaD). 
O Laboratório de Praticas a ser 

utilizado pelos cursos de Ciências Con-

tábeis, Gestão Portuária, Adminis-

tração e Publicidade e Propaganda 

também está pronto. 
Ainda neste semestre, além da 

conclusão do prédio administrativo, 

também será iniciada a construção de 

novas salas de aula. n

Ensino a Distância
No dia 18 de setembro a 

primeira turma de alunos do Núcleo 
de Ensino a Distância (NEaD) da 
Faculdade Metropolitana teve sua aula 
inaugural. O primeiro passo de um 
processo de longo prazo foi iniciado 
com a implantação de uma operação 
sistemática de Educação a Distância. A 
plataforma escolhida para esta 
empreitada foi o Moodle, reconhecido 
pela praticidade e pelo uso pela grande 
maioria das instituições publicas e 
privadas.  Esta iniciativa contou com o 
apoio dos professores Solano,  
Martorelli, Erinaldo, Marcel, Lucas e 
Marcela.

Houve uma apresentação 
sobre os aspectos metodológicos a 
serem utilizados pela Instituição, e 
demonstração da tecnologia para a 
efetivação da proposta de EAD, dando 
suporte hoje aos cursos presenciais, 
mas com grandes perspectivas de 
ampliação. 

A primeira parte do trabalho 
aconteceu no Auditório da Instituição, 
passando depois pelo Laboratório de 
Informática com uma apresentação 
detalhada acerca dos procedimentos 
para acesso à plataforma.

Neste primeiro momento 
serão oferecidas aos alunos, de acordo 
com a portaria 4059 do MEC, as 
disciplinas semi-presenciais de 
Sociologia, Filosofia, Metodologia 
Científica e Psicologia. n

Amanda Tavares, Fernanda Duccini e 

Valber Marcel Bueno.

Textos:
Amanda Tavares, Diéliton Oliveira, 

Erinaldo Ferreira, Fernanda Duccini e 

Manoel Monteiro Neto.

Tiragem:
500 unidades

* jornaleco@metropolitana.edu.br

Todo artigo assinado é de inteira 
responsabilidade do autor e não 
representa necessariamente o pensa-
mento destas IES’s.

Idealização:

artigo

S
e alguém lhe perguntasse em 
qual instituição está o melhor 
curso, o que você responderia? 

Qual a sua base para esta resposta? 
Provavelmente poucos responderiam 
que a melhor instituição seria a que 
tivesse o melhor projeto pedagógico. 
Mas afinal, o que é projeto pedagógico?

Para essa resposta imagine um 
projeto de lançamento de um produto 
por uma indústria. A primeira coisa a 
se identificar é a necessidade do 
mercado, depois, entre outros itens, 
deve-se estabelecer todas as etapas de 
produção e como esse produto será 
elaborado, como será a matéria prima, 
a mão de obra empregada, as 
máquinas, a tecnologia, etc. Tudo isso 
será fundamental para estabelecer a 
sua qualidade. Além disso, não basta 
ter um produto de boa qualidade se ele 
não está de acordo com a demanda do 
mercado. Para atender a essas 
exigências, as instituições deverão 
fazer todo esforço necessário. O que se 
pretende produzir e como isso se 

efetivará será determinado e cumpri-
do por meio do projeto pedagógico 
que deverá ser construído seguindo as 
Diretrizes Curriculares Nacionais.

Portanto, para que todo esse 
processo tenha êxito, não basta que 
toda produção e execução do projeto 
pedagógico sejam de responsabi-
lidade apenas da direção acadêmica da 
faculdade e coordenação do curso. 
Tem que haver um envolvimento de 
t o d a  c o m u n i d a d e  a c a d ê m i c a ,  
sobretudo alunos e professores. n

Diéliton 
Oliveira - 
coordenador 
do curso de 
Ciências 
Contábeis

Um projeto de Qualidade
Diéliton Oliveira - Coordenador de Ciências Contábeis

Obras de Ampliação
Mantenedora Divulga

D
entro do projeto de amplia-

ção e modernização da 

estrutura física da Faculdade 

Metropolitana, com certeza neste ano 

tivemos uma grande evolução. 
Na parte externa, dentro do 

plano de contenção à enchentes,  

estamos reestruturando a malha 

viária,  aumentando a quantidade de 

vagas de estacionamento e de 

passarelas, melhorando sensivel-

mente a acessibilidade de cadeirantes, 

sem danificar nossos jardins e ao 

mesmo tempo, elevando o nível do 

piso externo e diminuindo o efeito das 

enchentes.
Na estrutura interna, continua 

a construção e ampliação dos labora-

tórios no prédio administrativo. O 

Laboratório de Fotografia já está em 

novo espaço, tendo em anexo o  novo 

Laboratório de revelação de Fotos em 

Preto e Branco, e o Camarim para uso 

conjunto do também novo  Labora-

tório de VT. Com a compra de equipa-
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Obras de ampliação no prédio administrativo da 
Faculdade Metropolitana.
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