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MANUAL ACADÊMICO 
 
 
 



SAUDAÇÃO 
 
 

A FACULDADE METROPOLITANA DO PLANALTO NORTE – 
FAMEPLAN, com a intenção de ser um marco do ensino superior no Planalto 
Norte Catarinense, apresenta a comunidade academica seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional, nos moldes da legislação em vigor, contendo os 
elementos exigidos pelo art. 16 do Decreto nº 5.773/2006. 

 
A FAMEPLAN define os princípios norteadores de sua prática e filosofia de 
trabalho, como Instituição de Ensino Superior, através de seis pilares 
principais: 

 

É preciso aprender a aprender. 

Não basta saber, é preciso saber fazer e fazer com competência. 

Cada pessoa é responsável pela construção de sua história. 

Ensinar respeitando as características individuais. 

Formar empreendedores. 

A negociação como metodologia do relacionamento humano. 

 
 
É necessário passar dos "saberes" para as "competências". Saber, saber 
raciocinar, saber fazer e saber ser, organizam o projeto pedagógico da 
FAMEPLAN. 
 
Os conteúdos conceituais, os procedimentos e as atividades para o 
desenvolvimento das capacidades pessoais e sociais devem permitir à 
comunidade acadêmica a participação como membros plenos da sociedade. 

 
A competência, para a FAMEPLAN, é definida, em sentido amplo, como o 
conhecimento em ação, uma habilidade reconhecida, uma capacidade que se 
manifesta no modo de agir sobre a realidade. Não basta que o aluno "saiba", 
deve "saber fazer”. 
 
Neste processo, caro acadêmico, você é parte fundamental. Sem a stua 
vontade, sem acreditar em suas potencialidades, sem a vontade e o 
compromisso de construir sua própria história, todo o esforço institucional será 
inútil. 
  
Assim, juntamente com você, queremos fazer da FAMEPLAN, um campo de 
vencedores, de empreendedores, aprimorando profissionais com 
responsabilidade social, comprometidos com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, compartilhando os saberes científicos e tecnológicos. 
 
 
 
 

 
Prof. Rosane Godoi 

Superintendente  



 
PROJETO INSTITUCIONAL, PEDAGÓGICO E DE ENSINO 

 
 

  
A FACULDADE METROPOLITANA DO PLANALTO NORTE – 

FAMEPLAN, apresenta a comunidade acadêmica parte de seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional, nos moldes da legislação em vigor, contendo os 
elementos exigidos pelo art. 16 do Decreto nº 5.773/2006. 
 
 
 
MISSÃO:  
 
Proporcionar uma educação inovadora tanto no seu conteúdo como nos meios 
de ensino visando a formação integral do individuo e a contribuição para o 
desenvolvimento regional. 
 
VISÃO: 
ser reconhecida como a Instituição do “saber fazer”. 
 
VALORES: 
formar o cidadão com a melhor plataforma técnica e valores e uma base moral 
que deem sentido a uma vida com ética e responsabilidade para a realização 
profissional. 
 
AS CORES E A LOGOMARCA 
 
Azul: Significa ao azul do céu, a proteção, o infinito. 
Laranja: significa a cor do sol, a energia que dele emana e da qual depende 
toda a vida na terra. 
Logo: ao centro o homem que, através do conhecimento, ergue-se, torna-se 
ereto, dono de seu destino e os arcos à sua volta significam o a propagação do 
conhecimento e o reflexo deste homem no meio em que habita. 
 

 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo Geral 

 

 Formar administradores capazes de compreender e analisar a 
realidade intra e extra-organizacional, a partir do uso dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes gerados pelo estudo da ciência 
da Administração. 

Objetivos Específicos 

 

 Formar empreendedores capacitados a propor soluções criativas 
e inovadoras no âmbito da ciência da administração, tendo como 



base para a sua tomada de decisões informações e fatos 
coletados dos eventos do cotidiano organizacional. 

 Promover a interação entre os acadêmicos e as organizações da 
região a partir do estágio curricular. 

 Promover a iniciação da pesquisa da pesquisa em administração 
através da elaboração do trabalho de curso. 

 Integrar a instituição de ensino à comunidade, através de ações 
que visem aproximar a comunidade acadêmica e empresariado 
local. 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 
 
 

Coordenadoria De Curso 
 
A coordenação de curso é a representação responsável pela coordenação e 
supervisão de todas as atividades do Curso. É a Coordenação quem 
providencia o horário das disciplinas com os respectivos professores, e quem 
decide, em conjunto com os professores das disciplinas, sobre aproveitamento 
de estudos e adaptações das mesmas. 
A coordenação deve acompanhar a fiel execução do regime didático 
estabelecido, bem como acompanhar o desenvolvimento das atividades dos 
professores e alunos do curso, de acordo com a legislação em vigor. 
 
Secretaria Acadêmica 
 
É o órgão responsável pelo Registro e Controle Acadêmico, além de executar 
funções como supervisionar o planejamento e execução dos serviços 
acadêmicos, processos de matrículas, expedição de documentos acadêmicos e 
tem a importante função de centralizar a administração acadêmica e fornecer 
todas as informações necessárias dos Cursos e da Instituição. 
 
A Secretaria Acadêmica está à disposição para o atendimento dos alunos que 
tiverem dúvidas quanto às notas, faltas, controles de freqüência e sempre que 
necessitarem da emissão de documentos escolares, tais como: Históricos 
Escolares, Certidões, Atestados, Declarações, Planos de Ensino, Guias de 
Transferência, Trancamento de Matrícula, etc. 
 A expedição de quaisquer documentos pela Secretaria Acadêmica, será 
feita dentro do prazo de até 02 (DOIS) dias úteis, contados do requerimento do 
aluno e recolhimento da taxa respectiva. 
 
Biblioteca 
 
 A Biblioteca fornece informações gerais de caráter técnico e científico, e 
é depositária de livros e publicações, estando à disposição dos professores, 
dos alunos e da comunidade em geral. 



 Abrangendo as áreas de interesse dos alunos, a FAMEPLAN oferece um 
acervo de obras didáticas, pedagógicas, jornais e revistas, visando atender 
professores e alunos nas atividades de pesquisa. 
 A utilização do acervo bibliográfico está normatizada através de 
regulamento específico disponível no quadro de avisos da biblioteca e no site 
da FAMEPLAN. 
Será solicitada, pela Coordenação da Biblioteca/Bibliotecária, semestralmente 
aos professores, relação de livros necessários ao próximo semestre letivo, para 
que seja providenciada a aquisição. Porém, de acordo com as necessidades, 
poderá a Coordenação da Biblioteca/Bibliotecária, solicitar a qualquer tempo, 
aquisição de qualquer título. 
 
Sala de Informática 
 
 A FAMEPLAN dispõe atualmente de uma sala de informática para ser 
utilizada pelos acadêmicos acompanhados pelos professores em aulas 
práticas, bem como pelos alunos para navegação na Internet para fins de 
pesquisa, digitação de trabalhos, etc. 
 
Equipamentos Complementares 
 
 A reserva de equipamentos complementares (aparelhos de som e 
multimídia) deverá ser feita pelo professor, com antecedência, junto à 
Secretaria que será responsável em pedir ao responsável pelo setor de 
informática a instalação na data marcada. 
 
Auditório 
 
 A solicitação de reserva do auditório deve ser feita junto a Secretaria ou 
Direção da FAMEPLAN, preferencialmente por escrito. O uso do auditório 
obedecerá, rigorosamente, á ordem de precedência das reservas 

 
 



 
 

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS 
 
 

Matrículas: 
 
 É o ato formal que vincula o aluno a Instituição e, somente será 
efetivada com o preenchimento de requerimento próprio, a ser retirado 
na Secretaria Acadêmica, dentro dos prazos estipulados em Calendário 
Acadêmico e publicados em Edital, com a apresentação da quitação 
financeira, assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e a entrega do referido requerimento. 
 A matrícula será feita por disciplinas em formulário próprio, 
mediante requerimento preenchido pelo aluno ou seu representante 
legal, em cada período letivo, dentro do prazo estipulado no Calendário 
Escolar, junto a Secretaria Acadêmica da FAMEPLAN. 
 
 Na matrícula deverá ser observado: 

a) Quitação dos encargos financeiros (Mensalidades) junto ao 
setor Financeiro, 

b) Estar em dia com entrega dos livros/revistas na Biblioteca; e  
c) Com a documentação em dia junto à Secretaria Acadêmica. 

 
Matrícula de Calouros: 

 
 O aluno classificado no Processo Seletivo da FAMEPLAN deverá 
apresentar os seguintes documentos para efetivar a matrícula: 

1. Fotocópia Autenticada do Certificado ou Diploma de conclusão 
do Ensino Médio; 

2. Histórico Escolar do Ensino Médio (original); 
3. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4. Cópia do Certificado de Reservista; 
5. Cópia do Título de Eleitor; 
6. Cópia da Cédula de Identidade (com nome igual ao constante 

na Certidão de Nascimento e/ou Casamento); 
7. Uma foto 3 x 4; 
8. Cópia do Atestado de Vacina de Rubéola para mulheres com 

idade entre 12 e 40 anos; 
9. Cópia do CPF; 
10. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. 
 
Observação: A não apresentação da documentação exigida nos prazos 
estabelecido em Edital suspenderá os efeitos da Matrícula. 
 
Matrícula de Veteranos:  
 
 O aluno veterano da FAMEPLAN, para realizar a sua matrícula para fins 
de continuidade de estudos, a cada semestre, será feita com observância dos 



pré-requisitos, apresentação dos comprovantes de quitação com o setor 
Financeiro, com a Biblioteca e proceder à assinatura do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais e preenchimento do formulário de Requerimento de 
Matrícula. 
  
 
Trancamento de Matrícula: 
 
 O trancamento de matrícula é um recurso à disposição do aluno, que 
suspende temporariamente, seu vínculo com a Instituição. Essa decisão deverá 
ser solicitada através de requerimento junto a Secretaria observado a data final 
constante do Calendário Acadêmico. O aluno deverá estar em dia com suas 
mensalidades para poder efetuar a solicitação de trancamento, e efetuar o 
pagamento da referida taxa de. 
 O trancamento pode ser requerido por um semestre letivo, podendo o 
aluno efetuar o mesmo ato por até 04 (quatro) vezes, desde que observados os 
prazos estipulados no Calendário Acadêmico. 
 
Cancelamento de Matrícula 
 
 O Cancelamento de Matricula suspende definitivamente o vínculo do 
aluno com a Instituição. Esta decisão poderá ser solicitada a qualquer tempo 
pelo aluno que deverá estar em dia com as obrigações financeiras até a data 
da solicitação. O aluno poderá retirar sua documentação pessoal e se desejar, 
seu Histórico Escolar, sendo vedada a expedição da Guia de Transferência. O 
Cancelamento de Matrícula deverá ser efetuado através de requerimento junto 
a Secretaria, para que haja a suspensão do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e por conseqüência o cancelamento das parcelas a vencer. 
 
Desistência 
 
 Caso o aluno simplesmente opte por desistir do curso, sem comunicado 
oficial junto a Secretaria Acadêmica, estará incorrendo na inadimplência 
contratual e perda da vaga, o qual ficará com sua situação financeira 
inadimplente perante a Instituição. Dessa forma, recomendamos a utilização do 
Trancamento de Matrícula e/ou Cancelamento de Matrícula, pois somente 
desta forma, poderá, na existência de vaga, pleitear novo ingresso, bem como 
suspender as parcelas a vencer. 
 
 
Reabertura de Matrícula 
 
 Para retornar à Instituição, o aluno deve requerer por escrito junto a 
Secretaria Acadêmica, dentro dos prazos estabelecidos pela Instituição de 
Ensino Superior a reabertura de matrícula, através de requerimento. O aluno 
que tiver interrompido seu curso por trancamento, cancelamento ou 
desistência, pode, havendo disponibilidade de vaga retomar seu ingresso, 
desde que não extrapole o prazo para conclusão do curso. 
 



Transferências 
 

Conforme Regimento Geral da FAMEPLAN: 

Art. 63 As transferências serão feitas de acordo com o que determina a 
legislação em vigor, este Regimento Geral e as Resoluções específicas da 
Câmara de Ensino, sendo permitidas:  

 
I - no âmbito da Faculdade, de um curso para outro;  
II - para a Faculdade, de alunos procedentes de cursos superiores 

mantidos por estabelecimentos de educação superiores nacionais 
e estrangeiros reconhecidos legalmente; 

III - da Faculdade para outras instituições de ensino superior.  
 
Art. 64. A transferência para a Faculdade, para os mesmos cursos ou cursos 

afins, dependerá de existência de vaga, cujo preenchimento dar-se-á 
mediante processo seletivo e somente será aceito dentro do período 
indicado pelo Calendário Acadêmico.  

 
Art. 65. A Faculdade concederá transferência ao aluno interessado, mediante 

apresentação do atestado de vaga da instituição de destino, desde que 
regularmente matriculado e com todas as suas obrigações acadêmicas 
cumpridas segundo as normas da Instituição.  

 
Art. 66. O estudante transferido para a Faculdade, além de outros documentos 

que lhe possam ser exigidos, apresentará guia de transferência 
acompanhada dos programas das disciplinas estudadas e do histórico 
escolar onde devem constar,  obrigatoriamente, a carga horária, a 
freqüência e a avaliação de cada disciplina. A FAMEPLAN cobrará 
Taxa de Emissão de documentos consoante determinação do 
Conselho Superior. 

 
Art. 67. A transferência ex-oficio independe da existência de vagas e 

independentemente da época, sendo assegurada aos servidores 
públicos e seus dependentes transferidos no interesse da 
Administração, será realizada conforme a legislação em vigor.  

 
Convalidação de Disciplinas 
 
 O aproveitamento de estudos está condicionado a equivalência de 
disciplinas cursadas na Instituição de origem, seguindo o critério mínimo de 
75% (setenta e cinco por cento) de identidade de conteúdos e 50% (cinqüenta 
por cento) de identidade de carga horária. 
 A solicitação deverá ser requerida junto ao Coordenador de Curso, que 
fará a análise preliminar acompanhado do professor responsável pela 
disciplina. 
 
Freqüência 
 
 De acordo com a Lei 9.394/96, parágrafo 3º do art. 47 e no Regimento 
Geral da FAMEPLAN, Artigo 62, Parágrafo Único, estabelecem que  a 



freqüência obrigatória em cada disciplina é de 75% (setenta e cinco por cento) 
das aulas dadas e demais atividades programadas, sob pena de reprovação. 
 
Atividade Exta-Classe 
 
 Em toda e qualquer atividade extraclasse programada por uma 
determinada disciplina ou conjunto de disciplinas, a freqüência é obrigatória e a 
presença dos professores em atividade extraclasse, como congressos, 
seminários, simpósios, palestras ou atividades didáticas semelhantes, é 
imprescindível, no período que coincida com o seu horário de aula, quando, 
destas atividades, participem suas respectivas turmas de alunos, em 
substituição às aulas. 
 
Regime de Exercícios Domiciliares para Estudante Gestante (Lei 6.202/75) 
 
 A aluna gestante, a partir do oitavo mês e pelo período de três meses, 
fica assistida pelo regime de exercícios domiciliares, sendo dispensada de 
freqüência às aulas, porém, não das avaliações, de acordo com a legislação 
em vigor. 
 A acadêmica deve protocolar junto à Coordenação de Curso, 
requerimento para efetuar estudos domiciliares, anexando documento médico 
original e sem rasuras. 
 Para definição do prazo de estudos e avaliações individualizadas, a 
acadêmica deverá entrar em contato com os Professores das disciplinas, no 
prazo máximo de 10(dez) dias após o deferimento de sua solicitação. 
 
Regime de Exercícios Domiciliares e Compensação de Faltas (Decreto Lei 
1.044/69) 
 
 Como forma de compensação à ausência nas aulas o acadêmico poderá 
solicitar exercícios domiciliares, devido afecções congênitas ou adquiridas, 
infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando 
distúrbios agudos ou incapacidade física. Os mesmos devem ser 
requeridos à Coordenação de Curso, contendo em anexo documento médico 
original e sem rasuras, composto pela data do impedimento ou prazo de 
afastamento, o CID que o impediu de comparecer à aula, o número do registro 
do médico junto ao CRM e ainda, carimbo e assinatura do médico, num prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do primeiro dia ausente em sala de 
aula. 
 Obtendo autorização da Coordenação, o aluno deve combinar com cada 
professor o exercício domiciliar a ser realizado observando os prazos 
estabelecidos definidos pelo professor. Caso o aluno não possa comparecer à 
FAMEPLAN para efetuar o requerimento, o mesmo poderá ser feito por 
qualquer membro da família ou pessoa designada pelo mesmo. 
 Os exercícios domiciliares dispensam o aluno de freqüência às aulas, 
porém, não das avaliações relativas a cada disciplina em que estiver 
matriculado durante o período letivo. 
 
 
 



Da Colação de Grau 
 
Conforme Regimento Geral da FAMEPLAN: 

 
Art. 109. Aos estudantes regulares que venham a concluir cursos de 

graduação com observância das exigências contidas no Regimento 
Geral, a FAMEPLAN conferirá os graus a que farão jus e expedirá os 
correspondentes diplomas, devidamente registrados em 
Universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. 

 
Art. 110. A outorga de graus aos que concluírem o ensino superior, será feita 

publicamente, em solenidade denominada de Colação de Grau, com 
a presença dos membros do Conselho Superior e da Câmara de 
Ensino. 

 
Parágrafo único. Em casos especiais devidamente justificados, a 
requerimento dos interessados, poderá o ato de Colação de Grau 
realizar-se, individualmente ou por grupos, em dia e hora 
determinada pela Superintendência e na presença de três (3) 
professores.  

 
 Para colação de grau é necessário o cumprimento dos seguintes 
requisitos: 

a) Do Currículo Pleno do Curso; 
b) Documentação completa junto à Secretaria Acadêmica; 
c) Quitação dos débitos junto ao Setor Financeiro; 
d) Regularização dos compromissos junto à Biblioteca; 
e) Comparecimento à solenidade de Colação de Grau.  

 
 

DA VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
Conforme Regimento Geral da FAMEPLAN: 

 
Art. 41. A verificação da aprendizagem do aluno abrangerá, em cada 

disciplina, a assimilação progressiva e cumulativa de conhecimentos, 
a capacidade de aplicação dos mesmos em trabalhos individuais e o 
domínio da matéria, devendo o conceito final constituir-se de uma 
síntese de resultados obtidos em trabalhos escolares (provas e/ou 
tarefas) realizadas durante o período letivo.  

 
Art. 42. A aprovação do aluno em cada disciplina depende de se cumprirem 

concomitantemente as seguintes condições: 
 

I - ter obtido a freqüência mínima exigida às atividades da disciplina, 
de acordo com a lei; e 

 
II - obter média geral de aprovação não inferior a cinco (5). 
 
Parágrafo único. O percentual de freqüência será representado 
através dos conceitos Suficiente (S), quando for igual ou superior a 



setenta e cinco por cento (75%) ou Insuficiente (l), quando for inferior 
a setenta e cinco por cento (75%) correspondendo o primeiro (S) à 
freqüência regular às atividades programadas e o segundo (l), a 
freqüência irregular as atividades programadas. 

 
Art. 43. A apuração de rendimento do aluno, em cada disciplina, far-se-á por 

meio de notas de zero (0) a dez (10). 
 
Art. 44. A avaliação do aproveitamento feita pelo professor é expressa por 

meio de dois (2) graus de qualificação apresentados numericamente 
em escala de zero (0) a dez (10), do seguinte modo: 

 
I - o primeiro grau de qualificação, de peso seis (6), representando 

o aproveitamento do aluno na disciplina, é obtido através da 
média aritmética ou ponderada, oriunda das notas atribuídas a 
testes, trabalhos e/ou relatórios distribuídos ao longo do período 
letivo; e 

 
II - o segundo grau de qualificação – o Exame Parcial –  de peso 

quatro (4), é resultante de prova escrita e/ou oral, ou de projeto e 
sua defesa e/ou de trabalho equivalente, sob a responsabilidade 
do professor.  

 
Parágrafo único.  É dispensado o segundo grau de qualificação, no 
caso de ser a média de aproveitamento, ou seja, o primeiro grau de 
qualificação, igual ou superior a sete vírgula cinco (7,5) e a freqüência 
suficiente (S). 

 
Art. 45. O aluno que não atingir média cinco (5) após realizar o Exame Parcial 

em alguma disciplina, poderá submeter-se ao Exame Final, em data 
pré-fixada no Calendário Escolar. 

 
Parágrafo único. O aluno que não comparecer ao Exame Final, por 
motivos justificados de doença, luto ou gala, solicitará, no prazo de 
cinco (5) dias, a contar da data de realização do Exame Final, nova 
oportunidade. 

 
Art. 46. Serão considerados reprovados na disciplina, não obtendo crédito, os 

alunos que não alcançarem a média geral de aprovação (5) e/ou que 
não atingirem a freqüência mínima exigida (75%). 

 
Art. 47. O número de testes em sala, e/ou de trabalhos, e/ou de relatórios, 

e/ou projetos, será fixado pelo professor da disciplina, com aprovação 
da respectiva Congregação do Curso, e deverá ser divulgado no início 
do período letivo. 

 
§ 1º. O aluno que faltar à prova ou teste, ou não realizar os trabalhos 

escolares previstos nas datas fixadas, poderá ter nova 
oportunidade, quando o motivo da falta estiver previsto em lei 
ou houver outro motivo justificável, a critério do professor. 



 
§ 2º. O aluno terá o prazo de cinco (5) dias, a contar da data de 

realização da prova ou teste a que tiver faltado, para requerer 
nova oportunidade. 

 
Art. 48. Para aprovação nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Trabalho 
de Conclusão de Curso, as quais não prevêem Exame Final, o aluno deverá 
obter média igual ou superior a 7,0 (sete). 

 
Art. 49. A atribuição de notas é de responsabilidade do professor da disciplina. 

 
Parágrafo Único - A verificação da presença dos alunos às atividades escolares 
ficará a cargo do professor, mediante registros específicos. 

 
Art. 50. Os estágios são obrigatórios e executados de acordo com a legislação 
vigente e das normas complementares da FAMEPLAN. 
 

§ 1º: A FAMEPLAN poderá oportunizar aos seus alunos, estágio não-
obrigatório como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
obrigatória, conforme legislação específica em vigor, para o qual deverão ser 
observados os seguintes requisitos: 

 I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 
nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
aquelas previstas no termo de compromisso.  

§ 2o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e 
por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios.  

§ 3o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de 
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de 
emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins 
da legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 51. A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos 
estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no 
País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 
estudante, na forma da legislação aplicável.  

Art. 52. As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu 
critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, 
mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo 



ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que 
estabelece as normas gerais de licitação.  

 
Estágios Supervisionados 
 
Conforme Regimento Geral da FAMEPLAN: 

 
As atividades do Estágio Supervisionado serão desenvolvidas em consonância 
com o Regulamento Geral de Estágios Curriculares e de acordo com o 
Regulamento de Estágios de cada curso.   
 
No Projeto Pedagógico do Curso, o Estágio é assim definido: 
 

O estágio supervisionado visa proporcionar uma oportunidade ao 
acadêmico para colocar em prática o conhecimento adquirido durante a sua 
graduação. Compreende-se que o estágio é uma oportunidade única de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do acadêmico, onde ele poderá 
demonstrar seu conhecimento e seu potencial. O estágio é regido por 
regulamento próprio, que se encontra anexo. 

 
A fim de proporcionar aos acadêmicos e à comunidade uma prática 

de estágio coerente com a proposta da Instituição, se faz necessária uma 
estrutura mínima que atenda às necessidades surgidas. Esta estrutura se 
traduz em uma coordenação de estágio, que atende tanto às necessidades do 
estágio curricular obrigatório, do estágio não obrigatório e do trabalho de curso. 

 
A FAMEPLAN procurará integrar-se à comunidade também através 

do estágio curricular, inserindo os acadêmicos nas diversas organizações da 
comunidade. Em relação ao estágio curricular obrigatório, existe a 
compreensão de que é a partir deste momento que se possibilita ao acadêmico 
a tão necessária integração entre a teoria e a prática, quando o este tem a 
oportunidade de atuar na organização, recebendo supervisão na organização e 
orientação de professor da instituição. A atuação do professor orientador vem 
no sentido de indicar ao aluno as possibilidades de atuação, bem como as 
possíveis correções que se fizerem necessárias. Como produto da atividade de 
estágio curricular obrigatório surge os relatórios mensais de atividades, que são 
o registro das atividades do acadêmico em seu campo de estágio. Este registro 
contém os dados do campo de estágio, do acadêmico e dos profissionais que 
fizeram o acompanhamento do acadêmico. Além destes relatórios mensais, 
surge como resultado desta atividade, um projeto de pesquisa, que será o 
fundamento de seu trabalho de curso. Compreende-se que a partir da realidade 
encontrada pelo acadêmico, este está apto a suscitar uma situação da qual 
tenha o desejo de conhecer mais, resultando em uma pesquisa, que possibilita 
a realização de sua monografia de final de curso. 

Ressalta-se que existe também consolidada a idéia do estágio não 
obrigatório, onde o acadêmico atuará na organização, recebendo 
acompanhamento da coordenação do estágio, sendo estas vagas 
disponibilizadas por empresas, normalmente através de agências de integração 
Empresa-Escola, conforme legislação específica.  



 
 
Diários de Classe: 
 
 O preenchimento dos Diários de Classe é de responsabilidade exclusiva 
do professor que ministra a disciplina. É imprescindível o registro diário das 
atividades desenvolvidas, bem como a presença ou não do aluno em sala de 
aula e atividade desenvolvida. 
 Nenhum nome deve ser acrescentado no Diário de Classe sem a 
autorização da Secretaria Acadêmica. 
 Cabe ao professor, ao término da disciplina, informar a freqüência e 
aproveitamento do aluno e o registro das atividades desenvolvidas durante o 
semestre letivo. 
 
Palestras e Visitas 
 
 O professor que estiver interessado em convidar profissionais para 
proferir palestras em suas aulas ou promover atividade extraclasse, que não 
constem do Plano de Ensino, deverá apresentar proposta, por escrito, à 
Superintendência de Ensino, via Coordenadoria de Curso, com antecedência, 
para que depois de aprovada, possam ser adotadas as providências 
necessárias. 
 
.  
 

REGIME DISCIPLINAR 
 
 Os alunos têm direitos inerentes à sua condição, especificamente os de 
representação e participação, especialmente os citados pelas leis de ensino 
vigentes, pelas normas regulamentares e pelo regime disciplina previsto no 
Regimento Geral. 

Espera-se que os acadêmicos apresentem padrões dignos de 
comportamento, respeito e maturidade compatíveis não só com o ambiente 
universitário, como também com a sua área de formação. 
 Não será permitido, em hipótese alguma, que alunos comprometidos 
com a proposta de trabalho do curso tenham seus interesses prejudicados em 
função da postura inadequada de outros colegas. De acordo com a gravidade 
da infração cometida, o aluno estará sujeito às sanções disciplinares previstas 
no Regimento Geral.  
 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
DO CORPO DISCENTE 

 
Conforme Regimento Geral da FAMEPLAN: 

 
Art. 91. O corpo discente da FAMEPLAN compreende estudantes das 
seguintes categorias: 

 
I - regulares: os matriculados em cursos de graduação, pós-graduação e  
cursos seqüenciais; e 



II - não-regulares: os matriculados em cursos de aperfeiçoamento, de 
extensão e outros, bem como em disciplinas isoladas. 

 
Parágrafo único. A passagem à condição de estudante regular não 
importará, necessariamente, no aproveitamento dos estudos 
concluídos com êxito, como estudante especial. 

 
Art. 92. O ato da matrícula na FAMEPLAN importa em compromisso formal de 

respeito à legislação vigente, ao Regimento Geral e às normas 
baixadas pelos órgãos competentes, bem como às autoridades que 
deles emanam, constituindo falta punível o seu desatendimento ou 
transgressão. 

 
Art. 93. Os alunos regulares terão direitos inerentes à sua condição e, 

especialmente, os de representação e participação nos órgãos 
colegiados, conforme consta neste Regimento Geral, bem como os de 
receber a assistência e os benefícios que lhes forem destinados pela 
FAMEPLAN, além do direito de candidatar-se às vagas de monitoria e 
de bolsa estudantil. 

 
Art. 94. Os alunos terão os deveres inerentes à sua condição, sujeitando-se às 

obrigações e ao regime disciplinar previstos neste Regimento Geral e 
nas normas baixadas pelos órgãos competentes. 

 
Art. 95. O Órgão de Representação Estudantil terá atribuições especificadas 

em seu Estatuto. 
 

§ 1º. Cabe à entidade representativa do Corpo Discente, diligenciar o 
aperfeiçoamento do nível de ensino, apresentando sugestões 
que visem o melhor aproveitamento dos alunos. 

 
§ 2º. Além da representação estudantil, cabe assegurar ao corpo 

discente meios para a realização de programas culturais, 
artísticos, desportivos e sociais. 

 
Art. 96. Os representantes estudantis nos órgãos colegiados terão suas 

indicações efetivadas somente se forem alunos regulares. 
 
Art. 97. A assistência ao corpo discente é prestada por intermédio do órgão 

competente da FAMEPLAN. 
 
Art. 98. Na definição das infrações disciplinares e fixação das respectivas 

sanções aplicáveis aos membros do corpo discente, serão 
considerados os atos contra: 

 
I - a integridade física e moral da pessoa; 
II - o patrimônio moral, científico, cultural e material da SEPLAN; e 
III - o exercício das funções pedagógicas, cientificas e 

administrativas. 
 



Art. 99. As sanções disciplinares são as seguintes: 
 

I -   advertência; 
II -   repreensão; 
III -   suspensão; e 
IV - desligamento. 

 
Art. 100. As penas previstas no artigo anterior serão aplicadas na forma 

seguinte: 
 

I - advertência: 
 

a) por desrespeito à Superintendência, à Coordenadoria do  
Curso, a membro do corpo docente e autoridades acadêmicas 
em geral; 

b) por desobediência às determinações de autoridades 
acadêmicas; e 

c) por perturbação da ordem em recinto escolar; 
 
II - repreensão: 
 

a) na reincidência das infrações previstas nas alíneas do inciso I 
deste artigo; 

b) por ofensa ou agressão a outro aluno; 
c) por ofensa ou agressão a funcionário administrativo; e 
d) por danificação do patrimônio da SEPLAN. 

 
III - suspensão até trinta (30) dias: 
 

a) na reincidência das infrações previstas nas alíneas do inciso II 
deste artigo; 

b) por ofensa ou agressão a docente; e 
c) por ofensa ou agressão ao Superintendente, ao Coordenador  

de Curso ou autoridades acadêmicas em geral. 
 
IV - desligamento: 
 

a) por atos desonestos incompatíveis com a dignidade da 
comunidade acadêmica; 

b) por delitos sujeitos à ação penal. 
 
Art. 101. Na aplicação das sanções disciplinares, serão considerados os 

seguintes elementos: 
I - primariedade do infrator; 
II - dolo ou culpa; 
III - valor e utilidade dos bens atingidos; 

 
Parágrafo único. A aplicação de qualquer penalidade não desobriga o 
punido do ressarcimento de danos causados à SEPLAN. 

 



Art. 102. São competentes para aplicar penalidades ao pessoal discente: 
 

I - O Coordenador de Curso, quando se tratar de pena de advertência, 
repreensão e suspensão; e 

II - O Superintendente, nos demais casos. 
 
Art. 103. As penalidades de advertência e repreensão serão aplicadas 

mediante simples certificação do fato pela autoridade competente. 
 
Art. 104. Nos casos de suspensão e de desligamento, a aplicação da 

penalidade será precedida de processo administrativo, aberta pelo 
Coordenador do Curso, com audiência de testemunhas e ampla 
garantia de defesa do indiciado. 

 
Parágrafo único. Concluído o inquérito, a aplicação da pena disciplinar 
será comunicada por escrito ao aluno culpado ou ao seu responsável, 
se for menor, com a indicação dos motivos que a determinaram. 

 
Art. 105. No processo de aplicação de penalidades ao pessoal discente, 

serão tomadas providências acauteladoras do respeito à pessoa 
humana, evitando-se publicidade sempre que compatível com a 
gravidade da infração. 

 
Art. 106. Quando a infração disciplinar constituir igualmente delito sujeito à 

ação penal, a Superintendência diligenciará a remessa de cópias 
autenticada do inquérito, que a ensejou à autoridade policial 
competente, se achar conveniente. 

 
NORMAS E CONDUTAS 

 
Bebidas Alcoólicas 
 
 É proibida a venda e consumo de bebida alcoólica, inclusive em feiras e 
outros eventos a serem realizados nas dependências da FAMEPLAN, bem 
como o seu porte. 
 
Bebidas e Alimentos 
 
 É proibida a entrada de bebidas e alimentos de qualquer natureza nas 
salas de aula e nos ambientes de estudo e/ou atividades acadêmicas 
(Biblioteca, auditório, laboratório, etc.) 
 
Fumo 
  
 É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígero, derivado ou não de tabaco, em sala de aula, 
biblioteca, laboratório, recinto de trabalho coletivo, auditório e corredores. Essa 
restrição deverá ser respeitada por alunos e professores. (Lei Federal 9.294/76 
– art. 2º) 
 



Do Uso de Recursos de Informática 
 

O laboratório de informática existente fornece apoio fundamental ao 
ensino junto aos alunos e professores da Instituição. O laboratório está situado 
em sala especial com instalação elétrica e lógica adequada.  

Todos os alunos da SEPLAN/FAMEPLAN possuem acesso aos 
computadores do laboratório. O laboratório de informática ficará á disposição 
do aluno para digitação de trabalhos e pesquisa na Internet no período 
matutino e vespertino. 

 
O horário de funcionamento do laboratório de Informática é de 2a 

feira a 6a feira das 08h às 12h, das 13h30min às 17h e das 18h30min. 
 
Entradas em Sala de Aula 
 
 O aluno poderá entrar nas salas de aula da FAMEPLAN, após o início 
das aulas, com tolerância, máxima, de 15 minutos no primeiro horário, ou seja, 
19h15min e após o intervalo, o aluno poderá entrar em sala de aula somente 
até as 20h45min. Em situações especiais, caberá ao professor permitir a 
entrada do aluno após a tolerância estabelecida. 
 
Uso de Celulares e Similares 
 
 Quando do início das aulas, os professores e alunos da FAMEPLAN 
deverão manter os telefones celulares desligados. 

 
ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Mensalidades 
 
 As mensalidades escolares são decorrentes dos serviços educacionais 
prestados pela FAMEPLAN no semestre, divididas em seis parcelas mensais, 
obedecendo à legislação específica sobre o assunto. 
  
Problemas Financeiros 
 

Todo assunto de caráter financeiro, deverá ser tratado exclusivamente 
junto à Secretaria Financeira da FAMEPLAN. 
 
Pagamento das Mensalidades 
 
 O pagamento das mensalidades podem ser pagas em qualquer agência 
bancária até a data de vencimento (dia 10 de cada mês), de acordo com o 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado por ocasião da 
matrícula, com um desconto de 5% (cinco por cento).  
 Após a data de vencimento os encargos financeiros serão acrescidos de 
multa de 2% (dois por cento) e juros de acordo com os índices de inflação.   
 
Desconto Família 
 



 O Desconto Família é concedido aos alunos da FAMEPLAN 
pertencentes ao mesmo núcleo familiar (mãe, pai, irmãos) que vivem sob o 
mesmo teto. O desconto para cada membro da família será dado em cada 
mensalidade enquanto dois ou mais membros estiverem realizando seus 
estudos na Instituição, devendo os mesmos estarem matriculados em todas as 
disciplinas oferecidas no semestre letivo. 
 
 O direito a este benefício é intransferível. Para solicitar ou renovar o 
Desconto Família, a cada semestre letivo o(s) aluno(s) deverá (ão) procurar a 
Secretaria Acadêmica munido dos seguintes documentos: 

- Fotocópia de um comprovante de residência; 
- Fotocópia das Certidões de Nascimento e/ou Casamento e RG 
- Preencher o requerimento. 

 
Bolsas de Estudo e Financiamentos 
 
 Financiamento Estudantil – FIES/MEC: O crédito educativo é um 
financiamento do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, 
variando de 25% (vinte e cinco) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da 
semestralidade. O financiamento será restituído ao Governo Federal, após um 
tempo de carência, a contar da data de sua formatura, conforme 
regulamentação específica do Programa. 
 Podem se inscrever os alunos que tiverem prestado ENEM nos último 
cinco anos, não possuírem outro curso superior tiverem bom rendimento 
acadêmico, forem efetivamente carentes e não possuírem outro tipo de auxílio 
educativo. As datas para solicitação do FIES são estipuladas pelo MEC e 
divulgadas pela FAMEPLAN. 
 


