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APRESENTAÇÃO 

Acolhemos e cumprimentamos os docentes que aqui atuam com dedicação e 

esmero. Considerem-se professores de uma Instituição de ensino superior de longa tradição 

que, desde 1970, tem prestado serviços educacionais à juventude brasileira com qualidade. 

Saudamos os veteranos, que continuam regularmente atuando no ensino com 

dedicação, a fim de construírem e aprimorarem conhecimentos dos estudantes, em busca 

de uma formação profissional, pois são sabedores de quão valiosa é a educação para a 

formação e aprimoramento pessoal. 

Ressaltamos que dois são os fatores fundamentais para atingir o objetivo 

educacional: recursos humanos, materiais e institucionais, colocados para subsidiar a 

aprendizagem, por exemplo, professores mestres e doutores de elevada qualificação; 

modernos projetos pedagógicos; biblioteca; clínicas; eventos educativos culturais; etc. De 

igual relevância, o outro aspecto é constituído pela dedicação dos alunos aos estudos, pela 

participação ativa nas aulas e atividades acadêmicas e frequência regular. 

A Fadap/FAP fundamenta sua prática pedagógica e sua organização institucional na 

seriedade e no compromisso socioeducacional, para fortalecer a ação educativa, que se 

manifesta no trabalho coletivo e harmonioso e se realiza pela competência e 

responsabilidade que nos torna uma equipe unida e possibilita sermos educadores.   

Este Manual contém as informações necessárias sobre a Instituição, em termos de 

funcionamento, serviços prestados e contatos, para que os docentes atinjam o mais elevado 

desempenho profissional. 

Reiteramos as boas vindas a todos, na expectativa de que desfrutem do ambiente de 

ensino, pesquisa e extensão, amigo, respeitoso e acolhedor da Fadap/FAP. 

 

Dr. Carlos Eduardo Abarca e Messas 

Diretor Geral 
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I-  DA INSTITUIÇÃO DE ENSIO 

1. MISSÃO DA FADAP/FAP 

“Formar e educar cidadãos comprometidos com valores éticos, sociais, culturais e 

profissionais, para contribuírem com o desenvolvimento sustentável da Região da Alta 

Paulista, valendo-se, para tanto, do ensino, pesquisa e extensão”. 

 

1.1. VISÃO DE FUTURO 

A visão de futuro da FAP é tornar-se referência regional na educação superior, no 

que diz respeito à qualidade de ensino, ao corpo docente, à extensão e ao compromisso 

social e ambiental. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Geral 

A elaboração do PDI tem por objetivos apontar o futuro que a FAP almeja para si, e a 

sua comunidade acadêmica; e incorporar ao cotidiano acadêmico o planejamento e a 

avaliação como atividades de responsabilidade coletiva, capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável, a formação profissional e humana. 

 

1.2.2. Específicos 

Foram estabelecidos os objetivos seguintes para alavancar e obter a concretização da 

missão institucional estabelecida: 

 incentivar a criação cultural, tecnológica e desenvolver o espírito científico e o 

pensamento reflexivo; 

 formar recursos humanos nas diversas áreas de conhecimento em que atua, 

assimiláveis pelo mercado de trabalho e aptos a participarem do 
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desenvolvimento da sociedade brasileira, e de promover ações para sua 

formação continuada; 

 incentivar a pesquisa e a investigação científica, para desenvolverem a ciência 

, tecnologia, criar e difundir a cultura e o conhecimento do homem e do seu 

habitat; 

 divulgar conhecimentos culturais, científicos e técnicos que integram o 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o permanente desejo de aperfeiçoamento profissional e cultural, 

além de incentivar a adoção da visão prospectiva e de formação continuada, 

capazes de garantir constante capacitação e formação profissional; 

 estimular o conhecimento dos problemas contemporâneos, principalmente os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação recíproca; e 

 difundir a extensão, aberta à participação popular, com o objetivo de difundir 

as conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição. 

 

1.3. PERFIL PROFISSIONAL 

Ao se desenhar um perfil institucional, criam-se as diretrizes necessárias para as 

práticas pedagógicas que fundamentarão as competências e habilidades a serem 

constituídas. Deve-se levar em conta o fato de que o perfil está em contínua transformação, 

valorizando novas habilidades em detrimento de outras, em virtude da adequação de novos 

modelos emergentes e das mudanças econômicas, políticas e culturais da sociedade. 

O egresso da FAP será um profissional com sólida formação científica e técnica, capaz 

de perceber, identificar e acompanhar as mudanças contextuais da realidade na qual está 

inserido, fazendo as intervenções necessárias baseadas em princípios éticos e de cidadania. 

O perfil desejado para o egresso deve privilegiar um conjunto de competências, 

possibilitando que ele seja capaz de: 

 exercer a cidadania com ética, tendo a consciência do direito de se fazer 

representar e de respeitar o ponto de vista do outro; 

 compreender o contexto social e econômico onde estiver inserido, tendo a 

capacidade de tomada de decisões, visando à adequação a um mundo 

diversificado e interdependente; 
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 demonstrar capacidade e flexibilidade para atuar em ambientes 

caracterizados pela mudança contínua e pela interdisciplinaridade; 

 perceber a aprendizagem como um processo autônomo com vistas ao 

aprimoramento constante do conhecimento e sua aplicação; 

 demonstrar sua competência por meio da organização de ideias, do 

expressar- se com clareza, do domínio técnico de sua área, da habilidade para 

solucionar problemas e da capacidade de se relacionar com as pessoas; e 

 buscar continuamente a felicidade mediante o conhecimento adquirido, 

equilíbrio e respeito ao próximo. 

 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

Em 1969, mais de 40 Prefeituras e entidades de classe e de serviço reuniram-se e 

transformaram a educação do Centro-Oeste Paulista, que carecia de ensino superior, e 

presenciavam, anualmente, o enorme êxodo de estudantes que procuravam os grandes 

centros para fazer ensino superior. 

Em 1970, graças à união e empenho de toda a região, foi criada a Faculdade de 

Direito da Alta Paulista, mantida pela Instituição Dom Bosco de Ensino e Cultura Ltda., 

pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Tupã, SP, que vem, verdadeiramente, 

cumprindo seus objetivos e justificando sua existência como entidade educacional, podendo 

apresentar à sociedade um número significativo de profissionais bem-sucedidos. 

 

2.1. FADAP 

Desde seu primeiro Vestibular, em 1970, até agora, a Faculdade de Direito da Alta 

Paulista ofereceu ensino para milhares de alunos que receberam sólida formação 

educacional e se tornaram profissionais de alta qualidade, que obtiveram elevado 

desempenho, nos diversos setores das atividades econômico sociais, públicas e privadas. 

Agrega o Núcleo de Prática Jurídica, composto de auditório, fórum e escritório de prática 

jurídica. 

 

2.2. FAP 

Em 2003, foi criada a Faculdade da Alta Paulista, que construiu uma trajetória de alto 

nível e oferece os cursos: Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Administração, 

Biomedicina, Engenharia Civil e Estética e Cosmética. Tem formado profissionais 
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competentes que atuam no mercado de trabalho da região. A FAP possui clínicas de 

Psicologia e Fisioterapia, laboratórios, biblioteca, cantina. 

 

INFORME-SE! 

Uma atitude proativa é informar-se. 

Os serviços da Fadap/FAP são organizados para atender com eficiência, no entanto 

buscar na IES informações é uma forma de agilizar sua resposta. Depende de você atuar a 

seu favor, conhecendo as normas que regulamentam a organização da Fadap/FAP. 
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II-  DOS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS 

As exigências da contemporaneidade, as necessidades de desenvolvimento e 

humanização da população, pautadas em princípios éticos de cidadania, requerem que se 

pense a natureza da formação superior, sua qualidade e o papel social do ensino superior no 

contexto onde se insere. 

Torna-se necessário, nesse contexto, optar por uma concepção pedagógica centrada 

no presente e projetada para o futuro que estabeleça a interação teoria e prática, nas 

diversas áreas de formação, possibilitando momentos de ação-reflexão-ação sobre as 

informações e conhecimentos abordados. 

A abordagem dos conteúdos deve priorizar tanto a formação geral, quanto a 

específica, para não só preparar tecnicamente o egresso, mas também para educá-lo, como 

cidadão ético, capaz de exercer, com autonomia e respeito ao espaço, aos valores culturais e 

ao outro, seu papel socioeconômico-cultural. 

Essa abordagem também trabalha com aspectos interdisciplinares e a 

transversalidade, para que o egresso possa adquirir uma formação mais integradora, capaz 

de favorecer a análise síntese de conhecimentos e a inter-relação entre eles. 

O enfoque interdisciplinar realiza a superação da visão restrita de mundo e a 

compreensão da natureza complexa da realidade. A transdisciplinaridade abordada em aula 

possibilita a vivência do espírito de parceria e de integração entre teoria e prática, conteúdo 

e realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, meios e fins, tempo e espaço, 

ação e reflexão, professor e aluno. 

A educação deve ter ainda um compromisso com a paz, o bem-estar de todos, a 

solidariedade entre cidadãos e deles com a natureza; em consequência, é preciso criar e 

desenvolver a cultura da paz, do saber conviver, da tolerância, da preservação ambiental. 

Todo o exposto deve estar alicerçado pelo ensino, a pesquisa e a extensão que 

utilizam situações, conhecimentos, recursos tecnológicos e procedimentos pedagógicos e de 

investigação científica que asseguram a formação e o desenvolvimento do ser humano, no 

ensino superior. A atividade de ensino passa a ser concebida em seu sentido amplo, que 
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ultrapassa a formação apenas técnica e procura formar o cidadão ético, com competência 

profissional, capaz de atuar em seu contexto social e de assumir compromisso com a 

construção de uma sociedade mais justa, solidária. 
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III-  DA PROPOSTA EDUCACIONAL 

A FAP tem por referenciais éticos e políticos a imparcialidade política, a capacidade 

crítica e, ao mesmo tempo, uma melhor articulação com os interesses da sociedade e do 

mundo do trabalho, incluindo o respeito às culturas e à proteção do meio-ambiente. 

Com o objetivo de oferecer recursos para a formação do egresso com o perfil 

estabelecido no projeto pedagógico de cada curso; e com a finalidade de zelar pelas 

atividades de ensino e aprendizagem, realizadas no curso oferecido pela FAP, foram 

estabelecidas ações a serem desenvolvidas pelos coordenadores de curso e o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) que possibilitam criar, atualizar e alterar projetos pedagógicos e 

planos de ensino, para ajustá-los às necessidades do mercado. 

Essas ações demandam: 

 análise dos objetivos propostos nos planos e projetos, para ajustá-los à 

realidade social, política e econômica regional e nacional; 

 apreciação das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, com 

ênfase na ementa, carga horária, metodologia e bibliografia; 

 análise da adequação do currículo dos cursos oferecidos à realidade do 

mercado de trabalho; 

 avaliação das atividades complementares e estágio; 

 elaboração dos regulamentos de trabalho de conclusão de curso, estágio e 

atividades complementares; e 

 desenvolver ações promotoras da formação continuada de alunos e docentes. 

 

Assim, a FAP com essas ações e compromissos, realiza um processo de permanente 

autoavaliação de desempenho, em busca de seu aperfeiçoamento institucional e da 

realização mais perfeita de seus objetivos. 
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As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos componentes 

curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos contemplam as inovações que possibilitam 

essa flexibilidade. Os currículos dos cursos de graduação estão de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, que permitem essa flexibilidade. 

A Instituição, visando buscar a excelência do ensino, o apoio ao estudante e o 

estímulo às inovações didático-pedagógicas adotará as seguintes práticas pedagógicas 

inovadoras: 

 ensino visando à aprendizagem do aluno no âmbito teórico e prático; 

 aprimoramento de práticas investigativas e de raciocínio lógico; 

 respeito às diversidades socioculturais; 

 atendimento a interdisciplinaridade estabelecida nas diretrizes curriculares 

dos cursos; 

 uso de novas tecnologias da informação e da comunicação; e 

 desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 

 

Nessa perspectiva, a Instituição determina que seus projetos pedagógicos tenham 

um olhar crítico, reflexivo e participativo, tendo como diretriz orientadora para essa política, 

a formação de ambiente que possibilite o estabelecimento desse diálogo, e que este possa 

ser balizador de tomada de decisões, em todas as dimensões do saber. 
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IV-  DO CORPO DOCENTE 

1. ATRIBUIÇÕES DOCENTES 

O corpo docente é constituído por todos os professores permanentes. 

Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da Diretoria, 

segundo o regime das leis trabalhistas. 

A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode dispor do 

concurso de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam resguardados os 

direitos e deveres da legislação trabalhista. 

A admissão de professor é feita, mediante seleção, procedida pela Coordenadoria do 

curso a que pertença a disciplina, e homologada pelo Diretor, observados os seguintes 

critérios: 

 além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a 

disciplina a ser por ele lecionada; e 

 constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondentes a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, 

matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 

São atribuições do professor: 

 entregar os documentos solicitados, no setor, no prazo; 

 manter atualizado o currículo Lattes; 

 elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Conselho de Curso, por intermédio da Coordenadoria 

respectiva; 
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 orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo 

integralmente o programa e a carga horária; 

 registrar a matéria lecionada; 

 organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos; 

 fornecer ao setor competente as notas correspondentes aos trabalhos, provas 

e exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos fixados pela 

Diretoria; 

 observar o regime disciplinar; 

 participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado; 

 recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

 comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Direção e seus órgãos 

colegiados; 

 responder pela ordem e disciplina na turma para a qual estiver lecionando, 

pelo uso do material e pela sua conservação; 

 orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 

 estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; 

 apreciar os pedidos de dispensas de disciplinas, por solicitação da 

coordenação do curso; 

 observar o regime escolar disciplinar da IES; 

 elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão, submetendo-os aos 

comitês científicos e de ética; 

 orientar, quando solicitado, as monografias; 

 orientar, quando solicitado, as monografias obrigatórias, previstas pelas 

normas vigentes para a conclusão de curso; 

 votar e ser votado para representante de sua classe no Conselho de curso; 

 participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertence e de 

comissões para as quais for designado; 

 exercer a orientação e a facilitação da aprendizagem, tratando os discentes 

com urbanidade e respeito; 
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 participar de encontros pedagógicos e de programações, oferecidas pela IES; 

 participar ativamente, na organização dos eventos desenvolvidos pela IES; 

 identificar-se como docente da Fadap/FAP, ao participar de congressos ou 

eventos e nas publicações; 

 entregar as listas de material e cronogramas das aulas práticas, nos prazos 

determinados pela coordenação dos laboratórios, de acordo com o descrito 

em seu plano de ensino;  

 planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

 conservar, sob sua guarda, documentação que comprove seus processos de 

avaliação e seu desempenho acadêmico; 

 não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito ou que contrariem o Regimento e as leis; 

 comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

necessário, por convocação da Coordenadoria do curso ou da Direção; 

 elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar as 

provas e fiscalizar a sua realização; 

 participar da elaboração do Projeto Pedagógico e institucional; e 

 exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento. 

 É obrigatória a frequência dos professores às aulas, atividades e programas 

aprovados pelos órgãos colegiados e executivos. 

 

2. DOS COLEGIADOS 

2.1. CONSELHO DE CURSO 

É um órgão normativo, deliberativo, que supervisiona as atividades acadêmicas de 

cada um dos cursos de graduação da Fadap/FAP e está subordinador ao coordenador de 

curso de graduação. Ele aprecia as atividades acadêmicas e emite parecer, no âmbito do 

curso. O Conselho de curso é constituído de coordenador do curso e docentes. 

2.2. NÚCLEO ESTRUTURANTE DOCENTE 

O Núcleo Estruturante Docente (NDE) é constituído por um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, que atua no processo de concepção, 

consolidação e atualização contínua do projeto pedagógico do curso, favorecendo o 

desenvolvimento do curso, nos termos da Resolução da CONAES 1/2010. 
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2.3. RECOMENDAÇÕES AOS DOCENTES 

O professor, que é o sujeito do processo educacional, organiza o trabalho acadêmico, 

na equipe docente, juntamente com o desenvolvimento profissional. Assim, ele realiza ações 

e vai participando, em diferentes situações e circunstâncias, que ultrapassam do espaço da 

sala de aula. Em vista disso, algumas recomendações são necessárias para um 

(re)direcionamento da prática educativa, favorável ao bom desenvolvimento do processo 

educacional, principalmente, quanto aos indicadores : 

2.3.1. Dia a Dia do docente na Instituição 

 a) iniciar e terminar as aulas, nos horários determinados, institucionalmente; 

 reservar recursos materiais (Datashow, retroprojetor, TV, aparelho de som, 

dentre outros) respeitando as normas e os prazos estabelecidos, zelando pela 

sua conservação ; 

 participar das reuniões administrativo-pedagógicas, sempre que convocado;  

 participar do processo da Autoavaliação Institucional;  

 realizar estudos, minicursos, seminários, dentre outros, promovidos pela 

Fadap/FAP para melhorar o processo de Formação Continuada dos docentes; 

 informar ao Setor de Comunicação as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão de interesse público, para divulgação das informações, nos canais de 

comunicação da Instituição (colunas em jornais, sites, revista ou divulgação 

espontânea junto à imprensa); e  

 avaliar o acervo bibliográfico referente à/s disciplina/s ou unidade temática 

que ministra, (no início de cada ano letivo), e informar a Coordenação do 

curso. 

 

2.3.2. Plano de Ensino 

É o registro do trabalho pedagógico que será desenvolvido com os alunos, durante o 

ano letivo. Ao realizar o plano de ensino, o professor deve: 

 fundamentar-se no Projeto Pedagógico Institucional, no Projeto Pedagógico 

do curso, na ementa da disciplina e na bibliografia; 

 todas as aulas planejadas devem estar contidas no plano de ensino, que 

deverá ser entregue ao coordenador, na primeira reunião de planejamento 

do ano letivo. Uma cópia digital deve ser enviada à Secretaria para colocá-la 

no portal; 
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 anualmente deve ser feita a revisão do plano de ensino, para atualizar e 

adequá-lo às diretrizes; 

 O plano de ensino é composto de : ementa, objetivos geral e específicos, 

programa de ensino, metodologia, tempo de estudo discente (TED), 

Atividades de Nivelamento, Atividades práticas de estudo e pesquisa, 

procedimentos de ensino e aprendizagem, atividades avaliativas, monitoria, 

grupo de iniciação científica, projetos da IES, temas de cumprimento 

obrigatório, bibliografia básica e complementar.  

 

2.3.3. Lista de Presença/Diário de Classe 

A lista de presença/Dário de Classe é documento oficial de registro das ocorrências 

diárias: frequência ou ausência, matéria lecionada, Tempo de Estudo Discente TED. Nela não 

pode conter rasuras. A lista fica na sala dos professores, em pastas classificadas por curso, 

para que o professor retire-a e leve consigo para a aula. Após o término das aulas, a lista 

deve ser recolocada, na mesma pasta. 

A chamada deve ser feita em todas as aulas, para o registro da frequência do aluno. 

As faltas serão lançadas no boletim do aluno. O professor deve só registrar a presença do 

aluno que tiver o nome na lista de presença. Nesse caso, o aluno deve ser encaminhado à 

secretaria para inseri-lo no sistema. É obrigatório o registro das aulas e as datas das 

avaliações, nas listas. Toda alteração que houver no plano de ensino, deve ser registrada 

com justificativa.  

 

2.3.4. Sala de aula 

Em sala de aula, é preciso: 

 no primeiro dia de aula, apresentar aos alunos o plano de ensino e analisá-lo. 

Estabelecer com eles um contrato de trabalho pedagógico, tratar sobre as 

questões disciplinares e comportamentais exigidas em aula, na interação 

discente-docente com a finalidade de garantir a qualidade do ensino e da 

aprendizagem; 

 apresentar, no início de cada aula os objetivos e a bibliografia utilizada; 

 inserir, no ambiente Moodle, os textos para estudo; 

 oferecer atividades para cumprimento , fora de sala de aula, do Tempo de 

Estudo Discente (TED); 
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 estabelecer um diálogo pedagógico harmônico, permeado de respeito e 

seriedade; 

 planejar, acompanhar e avaliar o trabalho de sala de aula; 

 apresentar, em cada aula, os objetivos a serem atingidos; 

 manter a coerência entre a metodologia e avaliação; 

 esclarecer os alunos sobre os instrumentos e os critérios de avaliação; 

 propor normas de comportamento e convivência do aluno que garantam um 

relacionamento ético e produtivo; 

 verificar a aprendizagem do aluno, continuamente, para observar os limites e 

as potencialidades; 

 oferecer atividades que superem as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

ou, se necessário, fazer o encaminhamento devido aos serviços de apoio 

psicopedagógico; 

 priorizar as técnicas e metodologias ativas, que facilitem a aprendizagem; 

 sempre que for preciso, redirecionar a ação educativa; e 

 acompanhar e verificar as atividades previstas no calendário acadêmico. 

 

Acessibilidade Pedagógica 

 acessibilidade atitudinal Refere-se à percepção do outro, sem preconceitos, 

estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de 

acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que 

impulsiona a remoção de barreiras.  

 acessibilidade pedagógica caracteriza-se por ausência de barreiras nas 

metodologias e técnicas de estudo. Está relacionada diretamente à concepção 

subjacente à atuação docente: a forma como os professores concebem 

conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irão 

determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas.  

 acessibilidade nas comunicações é a eliminação de barreiras na comunicação 

interpessoal na comunicação face a face e na escrita( uso da norma linguística 

padrão na comunicação oral e escrita, termos técnicos e científicos 

apropriados, registro correto) (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, 

revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em Braille, grafia ampliada, 

uso do computador portátil) e virtual (acessibilidade digital), para alunos 

normais e especiais.  
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V-  DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

O docente deve: 

 garantir segurança e sigilo das avaliações; 

 preparar as provas, conforme os critérios estabelecidos pela Fadap/FAP, 

oferecendo diversidade de questões, diferentes níveis de complexidade, 

inserção de testes e perguntas dissertativas; 

 enviar as provas pelo e-mail da Secretaria para serem impressas, para 

aplicação; 

 entregar com antecedência de 5 (cinco ) dias as provas para tiragem de cópias 

para aplicação;  

 oferecer trabalho acadêmico extraclasse, valendo até 2,0 pontos, que serão 

somados à nota da prova; 

 aplicar devidamente as provas, corrigi-las e devolvê-las à Secretaria com as 

notas, que valem de 0 a 8,0 pontos, até cinco dias, após a aplicação; 

 dar vista de prova na aula seguinte à sua aplicação; 

 orientar o aluno que discordar dos resultados a procurar a secretaria para 

solicitar a devida revisão da prova;  

 relacionar os alunos com baixo desempenho para acompanhar e desenvolver 

com eles atividades de nivelamento; e 

 comunicar ao coordenador de curso os casos dos estudantes que necessitam 

de apoio psicopedagógico. 
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1. DAS FALTAS DADA PELO PROFESSOR 

De acordo com a lei trabalhista e, principalmente, em respeito ao aluno, em seu 

direito às aulas previstas, em havendo falta do professor, considerar-se-ão as seguintes 

normas e situações: 

Ocorrência Procedimento 

1. Falta Justificada, na forma da lei, 

comunicada à coordenação do curso 

com antecedência mínima de 24 horas; 

A IES organizará a troca por docente do 

curso, ou arrumará substituto. 

2. Falta justificada, conforme a lei, mas não 

comunicada ao coordenador do curso 

com antecedência mínima de 24 horas;  

Deve haver reposição pelo professor até 

15 dias após a falta dada, se não 

ultrapassar a data da avaliação bimestral. 

3. Falta não justificada, na forma da lei, 

comunicada à coordenação do curso, 

com 24 horas de antecedência; 

A reposição da aula é obrigatória, no 

prazo máximo de 15 dias, se não 

ultrapassar a data da avaliação bimestral.  

4. Falta não justificada na forma da lei e 

não comunicada à coordenação do 

curso, com antecedência de 24 horas. 

Sem prejuízo das sanções legais e 

regimentais, é obrigatória a reposição das 

aulas no prazo de 15 dias, após a falta, se 

não ultrapassar a data da prova bimestral. 

 

Observação: 

As aulas deverão ser respostas em dias e horário em que o professor não tenha 

atividades ou aulas na IES; 

Os alunos e o coordenador do curso devem estar de acordo com os dias e horários da 

reposição; 

As aulas e atividades não repostas, nos prazos e condições estabelecidos, resultarão 

em desconto na remuneração do professor, na forma da lei. 

 

1.1. DAS FÉRIAS E DO RECESSO 

As férias dos docentes e discentes são no mês de julho, na IES, em janeiro, é recesso 

acadêmico. Nesse período, o professor, quando for convocado, deverá comparecer à IES, 

conforme sua respectiva carga horária, para participar das atividades necessárias.  
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1.2. DO PLANEJAMENTO E REPLANEJAMENTO PEDAGÓGICOS 

Em janeiro, será realizado o planejamento pedagógico do ano letivo. Nesse evento, 

todos os professores deverão participar das atividades previstas. Em agosto, serão realizadas 

as atividades de replanejamento, para reajuste dos conteúdos e ações pedagógicas. 

Caso o professor não compareça ao planejamento e replanejamento sem motivo 

justo, sofrerá descontos em seus vencimentos, das horas correspondentes ao seu trabalho 

acadêmico. O mesmo procedimento se aplica às reuniões pedagógicas e à colação de grau. 
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VI-  DA APURAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

A apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina, abrangendo os aspectos: 

aproveitamento nos estudos e frequência. 

1. DA FREQUÊNCIA ACADÊMICA 

O estudante deve ter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência ) das 

aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina, exceto na educação a distância. 

Com frequência inferior a essa, está automaticamente reprovado na disciplina, pois nos 

cursos presenciais e a frequência é obrigatória, estabelecida pelo art. 47, § 3º da LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.784/91: “É obrigatória a frequência de alunos 

e professores, salvo nos programas de educação a distância”. 

Segue alguns exemplos dos limites de faltas das disciplinas: 

 Fadap/Matriz curricular 2015 

Número de Aulas 
Semanais 

Carga Horária Anual 
Número máximo de 

faltas anuais 

2 68 17 

4 136 34 

 

 Fadap/Matriz curricular 2017 

Número de Aulas 
Semanais 

Carga Horária Anual 
Número máximo de 

faltas anuais 

1 40 10 

2 80 20 

4 160 40 

 

Importante: os cursos de graduação têm tolerância de atraso de 

entrada, em sala de aula de até 15 minutos, na entrada da primeira 
aula. Se o aluno se ausentar por mais de 10 minutos da sala de aula, 
sem a prévia autorização do professor, ficará com falta naquela aula. 
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 FAP: 

Número de Aulas 
Semanais 

Carga Horária Anual 
Número máximo de 

faltas anuais 

1 40 10 

2 80 20 

4 160 40 

 

Importante: os cursos de graduação têm tolerância de atraso 

de entrada, em sala de aula de até 15 minutos, na entrada da 

primeira aula. Se o aluno se ausentar por mais de 10 minutos da 

sala de aula, sem a prévia autorização do professor, ficará com 

falta naquela aula. 

 

Prazo para manifestar divergência em relação às faltas lançadas: 5 (cinco) dias 

contados da data da disponibilização das faltas no Aluno On-line, por meio de formulário 

disponível no mesmo ambiente e protocolado na Secretaria do Curso. 

Não há abono de faltas, a não ser nos casos previstos no Decreto Lei n. 1.044, de 

21/10/1969 e na Lei n. 6.202 de 17/04/1975, anexas a este Manual. 

 

1.1. ATESTADOS MÉDICOS 

Para solicitar justificativa de faltas ou de Regime Especial de Estudos, o aluno ou seu 

representante legal deve preencher formulário específico disponível no Aluno On-line e 

protocolar na Secretaria do Curso, em até 5 (cinco) dias, após o início do impedimento. Este 

procedimento não tem efeito retroativo, ou seja, não será analisado nenhum atestado, após 

esse prazo. 

Devem ser anexados ao requerimento: atestado médico em papel timbrado, com 

carimbo do médico, endereço, telefone, indicação do diagnóstico baseado na Classificação 

Internacional das Doenças (CID) e os exames realizados (de laboratório, radiografias, etc.). 

No atestado, deve estar incluído o prazo de afastamento (início e término); no caso de 

gestante, deve ser informada a data prevista para o parto. 
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1.2. REGIME ESPECIAL DE ESTUDOS PARA PROBLEMA DE SAÚDE E PARA ALUNA 

GESTANTE (CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA PRÓPRIA 

RESIDÊNCIA) 

A legislação federal determina que não há abono de faltas e que o máximo de faltas 

não pode ser ultrapassado em nenhuma hipótese. O que é permitido é a compensação de 

ausências, por meio de exercícios domiciliares, nos seguintes casos:  

I- portadores de “afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 

outras condições mórbidas...” (Decreto Lei n. 1044, de 21.10.1969);  

II- gravidez, a começar do 8º ( oitavo)  mês, totalizando 90 dias, sendo um mês antes 

e dois, após o nascimento. (Lei n. 6202 de 17.4.1975).  

O Regime Especial de Estudos deve ser requerido pelo aluno ou por seu 

representante legal, na Secretaria do curso, em até 5 (cinco) dias, após o início do 

impedimento. Este procedimento não tem efeito retroativo, ou seja, o Regime Especial de 

Estudos entra em vigor na data de Protocolo na Secretaria do Curso, do requerimento 

específico disponível no Aluno On-line.  

Devem ser anexados ao requerimento: atestado médico em papel timbrado, com 

carimbo do médico ou dentista, endereço, telefone, indicação do diagnóstico baseado na 

Classificação Internacional das Doenças (CID) e os exames realizados (de laboratório, 

radiografias, etc.). No atestado, deve estar incluído o prazo de afastamento (início e 

término); no caso de gestante, deve ser informada a data prevista para o parto.  

O aluno, ou seu representante, deve cientificar-se, na Secretaria do Curso, do Parecer 

do Departamento Médico. Se deferido, o aluno está sob Regime Especial de Estudos, 

devendo tomar ciência e assinar o amparo da lei, formulário próprio para o procedimento. 

Se o aluno discordar do Parecer do Departamento Médico, tem prazo de cinco dias úteis, 

após sua emissão, para apresentar recurso. Se a razão do impedimento for doença 

infectocontagiosa, o aluno deve comunicar imediatamente ao Departamento Médico, pelo 

telefone (014) 34043862. 

Ao retornar do Regime Especial, o aluno tem 15 (quinze) dias para realizar as provas, 

contados do dia de retorno do período de afastamento. 

a) – Lei 13.796, de 3 de janeiro de 2019. 

 "Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é 
assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado 
requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja 
vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, 
uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal:  
I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou 
em outro horário agendado com sua anuência expressa;  
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II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos 
pela instituição de ensino.  
§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do 
aluno.  
§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original 
para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência.  
§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e 
adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo.  
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o art. 83 desta Lei." 

 

2. DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

O aproveitamento acadêmico é realizado mediante verificações parciais bimestrais, 

durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se o resultado de cada 

avaliação em notas de 0 (zero) a 10 (dez).  

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos 

práticos, seminários, estágios, provas escritas e orais previstos, nos respectivos planos de 

ensino, aprovados pela Coordenadoria de curso.  

O professor, a seu critério ou da respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, 

exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que são computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais, principalmente, no regime de dependência, nos limites 

definidos pelo Conselho de Curso.  

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina.  Cabem ao docente a 

atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do controle de frequência dos alunos, 

devendo o Diretor fiscalizar o cumprimento dessa obrigação, intervindo em caso de omissão.  

É atribuída nota 0 (zero) ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo 

professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, exames ou qualquer 

outra atividade, que resultem na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem 

prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

É atribuída nota zero ao aluno que deixar de submeter-se à verificação prevista, nas 

datas fixadas pelo calendário escolar.  O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento, nas datas fixadas, pode requerer segunda chamada de cada disciplina, de 

acordo com o calendário escolar, cabendo a decisão ao Diretor.  

O estudante que, por qualquer motivo, ainda que justo, deixar de comparecer à 

prova em segunda chamada, não tem direito a nenhuma outra oportunidade, sendo-lhe 

atribuída nota 0 (zero). Pode ser concedida revisão de nota atribuída à verificação das provas 

bimestrais, quando requerida no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado.  
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Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado:  

 independente de segunda avaliação, quando obtiver nota de aproveitamento 

não inferior a 7 (sete), correspondente à média aritmética das notas dos 

exercícios escolares realizados durante o período letivo. Por exemplo: 

O estudante que tirou:    (    )     (    )     (   )     (   )  
  

   
     

 mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior 

a 7 (sete) e igual ou superior a 4 (quatro) e obtiver média final não inferior a 5 

(cinco), correspondente à média aritmética entre a nota de aproveitamento e 

a da segunda avaliação. Exemplo:     (   )     (       (   )  

   (   )  
  

 
    , Assim precisa no exame tira no mínimo a nota que 

somada a 6,0 seja = a 10,0, ou seja: 6,0+40=10 

 

As médias são expressas em números inteiros ou em números inteiros mais cinco 

décimos. É considerado reprovado o aluno que:  

 não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades programadas, em cada disciplina; e  

  não obtiver, na disciplina, média das verificações parciais, igual ou superior a 

5 (cinco.)  

 

O estudante reprovado por não ter alcançado frequência, ou a média mínima exigida, 

deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte. 

É promovido, ao período letivo seguinte, o estudante aprovado em todas as 

disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência.  

O estudante promovido em regime de dependência deve matricular-se, 

obrigatoriamente, no período seguinte e nas disciplinas de que depende, observando-se a 

compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências de 

frequência e aproveitamento, estabelecidas. São permitidas até 2 (duas ) disciplinas, em 

regime de dependência. 

 

3. DA PROGRESSÃO DE PERÍODO 

Se o estudante for reprovado em 2 (duas)  disciplinas será promovido para a série 

seguinte, devendo cumprir a(s) dependência(s) e as demais disciplinas regulares do período.  
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Se for reprovado em 3 ( três) ou mais disciplinas, ele ficará retido, no período em que 

estiver cursando e deve matricular-se novamente nesse mesmo período. 

EM TEMPO: 

1. A REPROVA em 3 (três)  ou mais disciplinas sempre acarreta RETENÇÃO na série, 

mesmo que elas sejam de diferentes séries. Portanto, o aluno deve cumprir as reprovas 

imediatamente, não deixando que se acumulem.  

2. Ultrapassar o limite de faltas sempre acarreta REPROVAÇÃO na disciplina, 

independentemente das notas obtidas.  

3. Alguns cursos, especialmente na área de Saúde, possuem Portarias específicas que 

regulamentam a progressão aos últimos períodos, em razão dos estágios obrigatórios. 

retido, no período em que estiver cursando e deve matricular-se novamente nesse mesmo período. 

EM TEMPO: 

1. A REPROVA em 3 (três)  ou mais disciplinas sempre acarreta RETENÇÃO na série, 

mesmo que elas sejam de diferentes séries. Portanto, o aluno deve cumprir as reprovas 

imediatamente, não deixando que se acumulem.  

2. Ultrapassar o limite de faltas sempre acarreta REPROVAÇÃO na disciplina, 

independentemente das notas obtidas.  

3. Alguns cursos, especialmente na área de Saúde, possuem Portarias específicas que 

regulamentam a progressão aos últimos períodos, em razão dos estágios obrigatórios. 

 

4. DAS PROVAS REGIMENTAIS 

4.1. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

Não é permitido ao estudante realizar provas fora da turma à qual está vinculado. As 

avaliações regimentais somente têm validade, quando realizadas em papel personalizado 

expedido pela Instituição. O tempo de duração da prova, respeitadas as particularidades de 

cada disciplina, é de 75 (setenta e cinco minutos), podendo, porém , se assim o entender, o  

professor dar mais 15 (quinze) minutos para sua conclusão. 

4.2. PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA  

O estudante que perder alguma das Avaliações Regimentais, previstas no Calendário 

Acadêmico, pode realizar, independentemente do motivo e do número de provas perdidas, 

a prova de 2ª chamada, desde que a solicite no Aluno On-line, e pague o boleto gerado no 

sistema, no prazo de 3 dias corridos, após a avaliação.  
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As provas em 2ª chamada são realizadas em datas divulgadas e agendadas pela 

Secretaria do Curso. Não há 2ª chamada nas disciplinas cursadas em regime de dependência 

ou adaptação. 

Não haverá 2ª chamada para os exames finais.  

Após a realização da prova, o professor dá vista de prova aos alunos, que, se 

julgarem necessário, solicitam, posteriormente, no prazo estabelecido, revisão da prova. A 

vista de provas pelos alunos é norma da Faculdade. Todos os professores devem mostrar as 

provas realizadas bimestralmente com a finalidade de dar feedback, para que o estudante 

possa comparar o conteúdo lecionado com o avaliado e perceber seu desempenho.  

 

5. DAS COMISSÕES 

5.1. BIOSSEGURANÇA  

A Comissão de Biossegurança é um órgão consultivo, normativo e fiscalizador 

subordinado à Coordenação da Faculdade, tem o objetivo de planejar, executar e avaliar as 

ações de controle de infecção e biossegurança. 

A Lei nº 11105 de 24/03/2005 - Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1 do art. 225 da 

Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de 

atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, 

cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga 

a Lei nº 8974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2191-9, de 23 de Agosto de 

2001, e os arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 16 da Lei nº 10814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 

providências (DOU de 28/03/2005).  

 

5.2. COMITÊ DE ÉTICA INTERNO EM PESQUISA 

O Comitê de Ética Interno em Pesquisa é um colegiado interdisciplinar e 

independente, com múnus público, existente na Fadap/FAP. Foi criado para defender 

interesses dos sujeitos de pesquisa, em sua integridade e dignidade. Possui o intuito de 

contribuir com a pesquisa, de acordo com os padrões éticos. 

 

5.3. REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente poderá receber as seguintes penalidades: 

I - Advertência verbal e sigilosa por: 
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 falta de pontualidade e assiduidade; 

 Negligência na execução de suas atividades; 

 Atraso na entrega de notas; 

 Falta de atendimento às solicitações da Diretoria e da Coordenadoria; e 

 Indisciplina e conduta ética no interior e fora da sala de aula. 

 

II- Repreensão escrita motivada por: 

 Reincidência nas faltas do inciso I; e 

 Não cumprimento, sem motivo justo, do programa e da carga horária da 

disciplina que ministra; 

III – Suspensão com perdas dos vencimentos por reincidência no descumprimento do 

inciso II, principalmente da alínea “b”; 

IV – Dispensa por reincidência no descumprimento do artigo III. 

 

6. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

6.1. MONITORIA 

A monitoria tem a finalidade de oferecer ao estudante oportunidade de desenvolver, 

por meio da supervisão docente, habilidades nas funções de ensino, pesquisa e extensão. O 

monitor auxilia o professor nas atividades didático-científicas: preparo de aula; trabalhos 

didáticos; atendimento a alunos; atividades de pesquisa e extensão; trabalhos práticos e 

experimentais em laboratórios, em biblioteca e no campo, além de outras compatíveis com 

o grau de conhecimento e experiência.  

O ingresso no Programa de Monitoria requer que o estudante tenha cursado a 

primeira metade do tempo total de integralização do curso; não tenha reprova nem 

dependência; já tenha cursado a disciplina, objeto da monitoria, tenha notas acima de 7,0 

(sete) em todas as disciplinas. 

O aluno deve dedicar 6 (seis) horas semanais no acompanhamento das atividades do 

professor responsável. 

O Programa de Monitoria, anualmente, publica em Edital as inscrições dos 

candidatos ao exame de seleção de monitores. 
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6.2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O estudante pode participar de grupos de pesquisa, coordenados por docente da 

Instituição. As atividades do grupo são parte integrante de projeto de pesquisa, que são 

acompanhadas, controladas e registradas em relatórios e fichas de frequência. Os resultados 

da pesquisa são transformados em artigos científicos, palestras e comunicação de trabalhos 

em eventos científicos. São fornecidos certificados de participação com horas convalidadas 

em atividades complementares. 

A iniciação científica engloba projetos de atividades práticas, experimentais, pesquisa 

teórica, oficinas, prática de laboratório ou clínica, formação de grupos de estudo ou de 

interesse, que realizem produção intelectual ou projeto de real criação, participem de 

eventos científicos internos e externos. 

Para inscrever-se no programa, o aluno precisa estar matriculado, na 3ª série do 

curso de graduação. Os Editais de Iniciação Científica são publicados anualmente e contêm 

regulamentação do programa, número de vagas por curso, valor da bolsa auxílio e regras 

para concessão. 

O aproveitamento da iniciação científica desenvolvida e supervisionada por docente 

será da seguinte forma: 

I - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na FAP (extrassala 

de aula e extradisciplina específica), em eventos científicos específicos ou seminários 

multidisciplinares, sendo duas horas por trabalho limitado a, no máximo, oito horas em todo 

o curso de graduação; 

II - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos 

científicos específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o nome da IES, 

sendo cinco horas por trabalho limitado a, no máximo, vinte horas em todo o curso de 

graduação; 

III - trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando o 

nome da FAP, sendo vinte horas por trabalho limitado a, no máximo, quarenta horas aulas 

em todo o curso de graduação; 

IV - trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome da 

IES, sendo vinte horas por trabalho limitado a, no máximo, quarenta horas no curso; e 

V - livros ou capítulos de livros publicados, registrado o nome da FAP, valem quarenta 

horas por trabalho e é limitado a um. 
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6.3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica, regulamentada, 

conforme estabelecido nas DCNs, que sistematiza os conhecimentos adquiridos durante o 

curso, de acordo com as políticas institucionais e seu regulamento. O Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) é obrigatório na Fadap/FAP. É desenvolvido por pesquisa individual, relatada 

na forma de trabalho científico individual, utilizando as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), e tem a finalidade de propiciar ao(s) aluno(s):  

 Estímulo à produção científica;  

 Aprofundamento temático numa área do curso;  

 Desenvolvimento da capacidade crítico reflexiva de interpretação e aplicação 

de conhecimentos da formação profissional.  

 

6.4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE) 

As atividades de extensão são prestações de serviço, relacionados à cidadania, 

família, meio ambiente, saneamento, saúde, educação, moradia. São atividades oferecidas 

pela coordenação por meio de editais ou comunicados nas salas de aula. As horas das 

atividades são convalidadas pelo Departamento de Atividades Complementares e creditadas 

no boletim do aluno, mediante procedimento padrão. 

As atividades de extensão são coordenadas por docente, oferecidas aos alunos sob a 

forma de cursos ou serviços, aprovados pelo colegiado de curso, e são validadas da seguinte 

forma: 

I – participação obrigatória em eventos promovidos pela FAP, sendo duas horas por 

evento, limitadas a, no máximo vinte horas; 

II - participação em eventos externos a FAP, sendo três horas por evento, limitadas a, 

no máximo quinze horas; 

III - organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou 

externos à IES, de interesse desta ou da comunidade, sendo três horas por evento, limitadas 

a, no máximo quinze horas; 

IV - participação obrigatória em programas sociais tais como: comunidade solidária, 

escola solidária, projeto amigos da escola ou afins, sendo dez horas por ano, limitado a trinta 

horas, para efeitos de validação; 

V - participação em viagens científicas, sendo duas horas por evento, limitadas a, no 

máximo, vinte horas; 
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VI - participação em programas de intercâmbio institucional, nacional e/ou 

internacional, sendo três horas por evento, limitadas a, no máximo 30 horas; 

VII – participação obrigatória na organização em campanhas comunitárias, sendo 

duas horas por evento, limitadas a, no máximo trinta horas; 

VIII - participação obrigatória na organização em campanhas da FAP, sendo três horas 

por evento, limitadas a, no máximo quinze horas: 

a) semana do acolhimento; 

b) semana da profissão; 

c) trote solidário; 

d) doação de sangue; 

e) outros eventos a serem disponibilizados pela FAP. 

IX - participação ou trabalho na organização de empresa jr., incubadora, agência ou 

escritório experimental/modelo, jornal do curso e/ou da FAP diretório ou centro acadêmico. 

São validadas três horas de participação por evento, ou ano letivo, de acordo com avaliação 

do coordenador, limitado a, no máximo, quinze horas; 

X - participação, com frequência e aprovação em cursos de idiomas, comunicação e 

expressão e de informática, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de validação de 

disciplina ou aproveitamento de estudos, sendo dez horas por trabalho ou ano de trabalho 

limitado a, no máximo, trinta horas em todo o curso de graduação. 

 

7. APOIO AO ESTUDANTE 

7.1. SEMANA DO ACOLHIMENTO 

Promove a acolhida dos estudantes e profissionais recém-chegados para integrá-los 

às atividades acadêmicas da Fadap/FAP, para que possam ter um convívio produtivo, 

motivador e saudável, pelo exercício do estudo, do trabalho, da ética, do cuidar do 

ambiente, da cultura, do patrimônio, da sociedade e do homem. Essas atividades são 

realizadas na primeira semana de aula, no início do ano letivo. 

Na prática, A Semana vai utilizar o conhecimento para unir cada aluno consigo 

mesmo, todos os alunos entre si e professor, e a turma com todos, com os funcionários, com 

a FAP, para criar a integração, a harmonia tão sonhada, a completude e, consequentemente, 

oferecer condições para que a aprendizagem resultante seja qualitativa. 

O ensino requer foco na formação geral, que é complexa e abrange entre outras 

coisas a convivência harmônica com nossa própria consciência, com o nosso meio ambiente, 

com as pessoas, com a FAP, com as diferenças. O estudo deve provocar a aquisição de 
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comportamentos capazes de estabelecer uma relação de harmonia, uma relação estreita da 

pessoa com a sociedade, com as pessoas queridas e com o meio ambiente. Essa relação 

deve ser edificada sobre a honestidade, a ética e o respeito mútuo. 

 

7.2. NIVELAMENTO 

A Fadap/FAP oferece mecanismos de nivelamento gratuitos, que permitem a análise 

e avaliação do perfil do ingressante, no primeiro semestre letivo aos alunos de primeiro ano. 

Também são oferecidos cursos que podem ser considerados atividades 

complementares, mediante procedimento previamente regulamentado. 

 

7.3. NÚCLEO DE APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO DA FAP 

(NAPP) 

O atendimento destina-se aos acadêmicos dos cursos oferecidos pela IES, indicados 

pelos professores à Coordenação do curso, após análise das dificuldades apresentadas no 

âmbito acadêmico e pessoal. 

Os interessados poderão procurar a orientação por meio de encaminhamento 

docente ou da Coordenação, ou ainda ter a orientação indicada pela Direção da Faculdade. 

O agendamento dos atendimentos será realizado pelo coordenador de cada curso. Durante 

o agendamento, o aluno preencherá uma ficha, fornecendo algumas informações pessoais.  

Todos os atendimentos ocorrem às quintas-feiras, das 14h às 18 horas. 

Primeiramente, aquele que buscar apoio, é acolhido, na sequência passa por uma entrevista 

inicial, e, caso seja necessário, o atendimento pode ser estendido entre três a cinco 

encontros. Estes encontros são realizados semanalmente, com duração de 50 minutos. E, se 

for necessário um acompanhamento por um processo psicoterapêutico, o acadêmico é 

encaminhado para os Núcleos de Psicologia Clínica e Psicopedagógico para sequência ao 

atendimento. 

O NAPP participa do desenvolvimento do Programa de Nivelamento da Fadap/FAP. 

 

7.4. O PROGRAMA DE PSICOPEDAGÓGICO 

O Programa de Apoio Psicopedagógico é um conjunto de projetos, ações e atividades 

que orientam, de um modo geral, estudantes da graduação para que alcancem o sucesso 

acadêmico. O programa atende especialmente aqueles que enfrentam dificuldades 

particulares ao longo do processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Ele é proposto e 

desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 
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8. PROJETOS DA FADAP/FAP 

A Faculdade desenvolve o Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da 

Faculdade da Alta Paulista, no Ensino, Pesquisa e Extensão.  Ele estabelece um processo 

contínuo de ação/reflexão/ação sobre questões socioambientais, capazes de garantir 

transformações, melhorias, conhecimento, ações que preservem, eduquem, humanizem e 

construam um ambiente agradável, saudável, sadio e rico.  

O Programa Recicla FAP está ligado ao Projeto Sustentabilidade e faz a coleta de 

pilhas e baterias de celulares. 

O projeto de Extensão da Faculdade da Alta Paulista (FAP) abrange um conjunto de 

ações institucionais realizadas na comunidade, com a finalidade de disponibilizar ao cidadão 

externo, ou empresas afins o conhecimento produzido com o ensino e a pesquisa. Situa-se a 

extensão entre as atividades de ensino, pesquisa e demandas da população.  

Os eixos temáticos contemplados são os seguintes: 

Os eixos temáticos contemplados são os seguintes: 

Educação socioambiental; 

Ética nas relações étnico-raciais; 

Educação em direitos humanos; 

Desenvolvimento, sociedade, cultura e tecnologia; 

Capacitação e qualidade dos recursos humanos; 

Acessibilidade e inclusão. 

Educação profissional 

Responsabilidade social e Inovação 

Inovação, Criatividade e inclusão, nos processos produtivos e sociodigitais 

Economia solidária e empreendedorismo social 

Consumo sustentável 

Meio ambiente do Trabalho 

Prevenção de doenças e promoção da saúde 

Educação, cultura, esporte e lazer 

Acesso à justiça, solução de conflitos e segurança 

Construção Civil e Inovação 

Direito  

Direito Trabalhista 

Direito Tributário 

Direito Público 

Inovações no Direito 

Biomedicina 
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Biotecnologia 

Bromatologia 

Análises Clínicas 

Imagenologia 

Sorologia 

Urologia e Líquidos Corporais 

Hematologia 

Administração 

Recursos Humanos 

Contabilidade 

Matemática Financeira 

Planejamento Estratégico 

Gestão 

Consultoria 

Enfermagem 

Enfermagem Materno Infantil 

Educação em Enfermagem 

Saúde da Criança e do Adolescente 

Engenharia Civil 

Construção de estradas 

Fisioterapia 

Estética e Cosmética 

Sistemas Estruturais  

Fenômenos de transporte 

Hidráulica 

Cálculo Numérico 

Química 

Matemática 

Psicologia 

Psicologia e Modelagem 

Psicologia da Aprendizagem 

Psicologia do Desenvolvimento 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

Neuropsicologia 

Saneamento 

Saúde  

 

O Projeto de Iniciação Científica abrange estudantes e professores. É constituído de 

atividades de pesquisa, estudo, artísticas, tecnológicas e culturais para a produção de 

conhecimento nas linhas de pesquisa oferecidas. 
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O Projeto Integrador Multidisciplinar tem a finalidade de aplicar os conhecimentos às 

situações reais, solucionar problemas da área, promover a integração de disciplinas afins, 

discutir assuntos multidisciplinares e interdisciplinares. Sua relevância está na metodologia 

que integra as disciplinas da série em proposta de estudo e de aplicação dos conhecimentos 

aprendidos, que resultarão em práticas assistidas, em reflexão sobre os temas envolvidos e 

na produção de conhecimento. 

 Programa de Apoio Pedagógico 

A coordenadoria pedagógica realiza apoio aos coordenadores dos cursos de 

graduação; acompanha e supervisiona a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos; 

atua com alunos e professores, para melhoria do aspecto didático-pedagógico e 

psicopedagógico, prestado. A coordenadoria pedagógica acompanha o estudante do 

momento de seu ingresso no curso até sua conclusão. 

Esse acompanhamento da vida escolar pelo contato pessoal procura minimizar as 

inquietações dos ingressantes, oferecendo melhores condições pedagógicas. Isso favorece 

seu amadurecimento, o aproveitamento intelectual e reduz as taxas de evasão e as 

incertezas sobre a escolha do curso.   

 

9. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

A análise de aproveitamento de estudos requer algumas precondições que 

determinam a precisão, a velocidade e o atendimento integral das políticas e regimento 

institucionais. São eles: 

  Toda a análise de aproveitamento de estudos deve ser realizada à luz de 

documentação, que permita uma visão completa da situação, que sustenta a 

legalidade do pedido de candidatos ou alunos já matriculados. 

 a dinâmica acadêmica da Instituição deve prever períodos de recebimento de 

solicitações de aproveitamento de estudos, garantindo-se a realização do 

processo sem prejuízo do início e cumprimento das atividades letivas dos 

alunos.  

 os profissionais que realizam a análise de aproveitamento de estudos devem 

possuir competências suficientes para a produção eficiente de um relatório, 

segundo diretrizes da instituição e legislação específica.  

 o parecer final da Coordenação do curso deve ser soberano e baseado em 

princípios éticos e técnicos, sendo impossível sua emissão sem que toda a 

documentação necessária à análise esteja disponível.  
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  todos os alunos solicitantes de análise de aproveitamento de estudos, para 

fins de transferência ou dispensa de disciplinas, devem dar ciência e aceitar o 

resultado em tempo hábil para conclusão de matrícula e início das atividades 

letivas.  

  sendo a análise um processo minucioso de comparação de conteúdos, cargas 

horárias e desempenho anterior dos candidatos ou alunos matriculados, não 

deve haver, no mesmo semestre, pedidos de reanálise ou de isonomia em 

relação a outras análises já realizadas.  

  todo aluno pode solicitar a reanálise apenas nos períodos definidos para 

tanto, em calendário administrativo da Secretaria Geral da Instituição, que 

deve ocorrer em períodos não concomitantes aos períodos letivos do ano, ou 

seja, janeiro e julho. 

  os pedidos de dispensas de disciplinas realizados posteriormente à data de 

matrícula por alunos portadores de diploma superior e transferências entre 

cursos ou habilitações da própria Fadap/FAP, serão examinados da mesma 

forma que os processos de análise de aproveitamento de estudos. 

 escolha do curso.  

 

10. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

Desde 2004, com o objetivo de conduzir os processos de avaliação internos das 

instituições de Ensino Superior, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) criou a Comissão Própria de Avaliação.  

Na Fadap/FAP, os instrumentos avaliativos são construídos de maneira que possam 

diagnosticar as potencialidades, para que elas sejam enaltecidas, bem como diagnosticar as 

fragilidades, para que sejam realizadas ações que visem a fortificar ainda mais a qualidade 

da Fadap/FAP.  

Os formulários encontram-se disponíveis aos interessados.  

A CPA atualmente é composta por representantes técnico-administrativos, docentes, 

discentes e da sociedade civil organizada e está atualmente assim constituída: 

 Edna Aparecida Cavalcante, coordenadora; 

 João José Pinto,  representante dos coordenadores; 

 Alessandra Minelli Pereira, representante administrativo; 

 Fernando Borges Ferreira, representante da comunidade;  
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 lúri Yrving Müller da Silva, represente docente; e 

 Evellin Daiana Cali – Representante Discente 

A participação de todos – Alunos, Professores, Funcionários e Coordenadores – é 

fundamental para que a Fadap/FAP possa colher um retrato fiel da percepção acerca da 

realidade acadêmica local. 

 

11. DOCUMENTAÇÃO 

Secretaria da Fadap/FAP localiza-se na Rua Mandaguaris, n. 1010, centro, atende 

alunos e professores em assuntos específicos. Toda documentação deve ser solicitada por 

requerimentos apropriados e disponíveis, nos diversos setores. O professor precisa cadastrar 

um e-mail e nele recebe uma senha de caráter pessoal e intransferível. Em caso de 

esquecimento, pode se valer da opção “Recuperar Senha”. Pelo (14) 340-43862 para 

recuperá-la.  

O professor deve se acostumar a acessar sempre este ambiente virtual. As principais 

ferramentas de comunicação entre Fadap/FAP e o professor estão lá, além de várias 

solicitações, formulários, notas e faltas, o ambiente Moodle, acesso à biblioteca. 

12. SETORES ADMINISTRATIVOS 

 Diretoria Geral é órgão executivo superior de gestão de todas as atividades da 

Fadap/FAP. 

 A coordenação de curso de graduação tem a função de organizar as 

atividades didático-científicas do curso a que está vinculada e é exercida por 

docente, indicado pelo Diretor. 

 Secretaria executa atividades relacionadas à admissão, matrícula, registro e 

controle da vida acadêmica do corpo discente e docente, expedição de 

diplomas e certificados, protocolo e expedição de documentos. 

 O setor de serviço pessoal controla a vida funcional de funcionários e 

professores da Instituição. 

 A Biblioteca atende alunos, professores, funcionários e comunidade. 

 

Tupã, 29 de novembro de 2017. 

Carlos Eduardo Abarca e Messas 

Diretor 


