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Prezados discentes, 

 

 

Este Manual tem por objetivo fornecer aos discentes da FAMIPE maiores conhecimentos das 

normas necessárias para o bom relacionamento do aluno com o corpo Docente, Coordenações dos 

Cursos, Setores Administrativos e Financeiros. 

Nele você encontrará orientações, regras e normas (amparadas pelo Regimento Interno) que 

serão úteis durante todo o semestre. 

Esperamos que você possa aproveitar ao máximo todos os conhecimentos dos cursos 

vinculados a FAMIPE, que são considerados pelo MEC como cursos de excelência na formação 

superior e que vem se destacando, graças ao empenho de seu corpo docente e discente, como 

cursos de excelência no ensino. 

A Diretoria Geral da FAMIPE encontra-se de portas abertas, disponível para qualquer 

esclarecimento adicional que se faça necessário. 

 

 

 

Um bom semestre a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DEVERES E DIREITOS DOS ALUNOS 

 Frequentar as aulas e demais atividades curriculares de acordo como cronograma e planejamento 

do seu curso sem que comprometam o percentual máximo de resultados estabelecido pelo MEC de 

75% de presença nas aulas e ou atividades do curso; 

 Receber na primeira semana de aula pelo corpo docente o planejamento e cronogramas das 

disciplinas cursadas em seu curso; 

 Observar as normas disciplinares, acompanhando o desempenho e relacionamento do professor 

e coordenação junto ao corpo discente; 

 Zelar pelo patrimônio institucional da instituição; 

 Realizar a avaliação institucional semestralmente, ajudando a FAMIPE a identificar pontos de 

melhoria no desempenho de suas atividades; 

 Cumprir suas atividades acadêmicas de acordo com o cronograma do curso ou datas 

programadas pelo corpo docente e coordenação; 

 Cumprir com suas obrigações financeiras junto a área administrativa da universidade; 

 Solicitar todo e qualquer documento mediante requerimento e com o devido pagamento (caso 

necessário) junto a secretaria de Graduação e Coordenação dos cursos dentro dos prazos 

estabelecidos pelo regimento. 

1. HORÁRIO DAS AULAS, FREQUÊNCIA E VESTIMENTAS 

2.1  Aulas Teóricas: 

✓ As aulas teóricas dos cursos noturnos iniciam às 19h com término às 22h15, com intervalo de 15 

minutos no horário de 20h30 até às 20h45. 

✓ Não é permitido que os alunos assistam aulas em que não estejam regulamente matriculados.  

Caso isso ocorra,  não receberão presença e não poderão realizar avaliações. 

2.2 Aulas Práticas: 

- Os horários das aulas práticas dos cursos se darão de acordo com o planejamento e cronograma 

de cada curso, ficando o aluno o responsável por acompanhar e avaliar a execução e qualidade das 

mesmas informando a coordenação caso não estejam sendo cumpridas pelo corpo docente. 

- As aulas práticas ou de laboratórios específicos dos cursos poderão ser realizadas em diferentes 

ambientes da faculdade e ou fora do campus, dependendo do Programa de Aprendizagem. 

 

São Considerados Ambientes de Aprendizagem: 

- Laboratórios específicos dos cursos; 

- Biblioteca; 

- laboratórios de Informática; 

- Espaços internos do Campus como pátios e setores da mantenedora; 



 

- Espaços externos do Campus, como visitas técnicas, palestras em outras instituições, etc. 

 

2.3 Vestimenta e Segurança para as Aulas Práticas 

O aluno deverá observar as normas de uniformização e segurança de seu curso de 

acordo com cada aula prática que irá participar, tendo como obrigação o uso dos uniformes e 

equipamentos de acordo com as especificações de segurança, não podendo trajar vestimentas 

inadequadas nos ambientes de aula, podendo causar perdas de desempenho ou comprometer a sua 

segurança e as dos demais participantes. Deve-se por tanto verificar junto ao corpo docente do seu 

curso os EPI’s (equipamento de proteção individual) e os trajes antes de adentrarem no ambiente de 

aprendizagem. 

 

 

2.2 Controle de Frequência e Faltas 

De acordo com determinação do MEC (ministério de Educação e Cultura) através da LDB 

(leis de diretrizes básicas 9394/96), para que o aluno possa obter aprovação e melhor desempenho 

durante os programas de disciplinas cursadas, o mesmo não poderá ter menos do que 75% de 

frequência nas aulas, não ultrapassando assim o limite máximo de faltas que é de 25%. 

Desta forma, o controle de presença dos alunos se dará da seguinte forma: 

✓ A presença será registrada obrigatoriamente em todas as atividades/aula dos cursos, tendo 

como período de tolerância a ser determinado cada Programa de Aprendizagem e ou corpo docente 

em comum acordo com a Coordenação do Curso. 

✓ Ficará a critério de o professor registrar ou não a frequência do aluno em casos de 

atrasos justificados e comprovados. 

✓ Em caso de solicitação de abono de falta, o aluno deverá preencher o formulário 

“JUSTIFICATIVA DE FALTAS”, na Secretaria das Coordenações, coletar a assinatura do  professor 

da disciplina, e entega-lo a Coordenação do seu curso juntamente com a documentação 

comprobatório para avaliação do abono no prazo de 10 dias. 

✓ É importante ressaltar de que o preenchimento do formulário de Justificativa de Faltas não 

abona as faltas do aluno, somente justifica, ficando o professor, coordenação e colegiado dos cursos 

(caso necessário) encarregados de analisar a possibilidade de propor um plano de recuperação do 

conteúdo perdido pelo aluno. 

 

2.3.1 Exercicio Domiciliar 

Em casos de afastamento por doenças infectas contagiosas, gravidez de risco, dificuldades 

de locomoção ou qualquer outra necessidade de mobilização que impossibilite aluno de frequentar 

as aulas do seu curso, os alunos são amparados pela LEI 6.202/75 Decreto 1.044 de 21/10/1969. 



 

Caso a situação do aluno se enquadre nos parâmetros da Lei 6.202/75, os mesmos devem, no prazo 

máximo de 72h preencher o formulário de “SOLICITAÇÃO DE EXERCÍCIO DOMICILIAR” na 

Secretaria Geral dos Cursos acompanhado dos laudos médicos previamente preenchidos, assinados 

e carimbados pelo profissional de saúde responsável. 

É importante ressaltar, que não precisa ser necessariamente o próprio aluno a retirar e 

entregar a solicitação na secretaria, pois em casos de impossibilidade consideramos a entrega 

por parentes próximos do aluno. 

As atividades de exercício domiciliar serão realizadas obrigatoriamente através da 

plataforma de EAD disponível em uss.webaula.com.br. 

 

3. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E DEPENDÊNCIA. 

Os alunos terão como método de avaliação no semestre letivo dois instrumentos de avaliação, 

sendo as provas do semestre P1 e P2 (de acordo com o calendário de provas) correspondente até 

80% da nota, e trabalhos/ atividades, que somarão os 20% da nota totalizando 100% da nota final. 

Esta composição será estabelecida e registrada pelo corpo docente com aprovação da Coordenação 

e entregue aos alunos no inicio do semestre pelos professores através do planejamento e 

cronograma de cada disciplina cursada. 

 

3.1.1  Regras para Composição das Avaliações 

 

✓ Avaliação cognitiva (discursiva e/ou objetiva) ficando a critério de cada programa de aprendizagem 

e do corpo docente. 

✓ O conteúdo programático das avaliações modulares (P1 e P2) serão definidos por cada programa 

de aprendizagem, podendo ser parcial (apenas a matéria ministrada no módulo) ou integral (toda a 

matéria ministrada até a data da avaliação), impossibilitando o corpo docente de propor questões que 

não estejam de acordo com o programa estabelecido/cursado. 

✓ O modelo da avaliação prática (trabalhos, cases, atividades, etc.) ficará a critério de cada Programa 

de Aprendizagem e deverá ser previamente comunicado à turma através do planejamento disciplina.  

✓ As avaliações poderão ocorrer através da plataforma EAD, previamente acordada com os alunos  

e professores, e autorizadas pela coordenação do curso. 

✓ Após a aplicação da avaliação cognitiva (P1 e P2), o professor deverá realizar a “Vista de Prova”, 

que poderá ser realizada na aula seguinte a data da avaliação, não sendo necessário comprometer 

todo o tempo de aula de sua disciplina, podendo o professor dar sequência ao seu planejamento de 

aulas na mesma data da vista de prova. 

- É importante ressaltar de que o não comparecimento do aluno a Vista de Prova autorizará ao 

professor a lançar a nota do referido aluno no sistema de ensino. 

http://www.uss.webaula.com.br/


 

✓  As datas das avaliações P1 e P2 serão marcadas de acordo com o calendário de provas, 

informada pelos professores em seus cronogramas, não podendo haver sobreposição de duas ou 

mais provas na mesma data, exceto 2ª chamada, 2ª época e avaliações aos sábados, que poderão 

ser realizadas na mesma data das outras avaliações em turnos/data diferenciados. 

✓ Após a divulgação do calendário oficial de provas não será permitido ao professor a mudança 

de data sem prévia autorização da coordenação do curso. 

✓ Caso a turma deseje mudar a data da avaliação, deverá solicitar por escrito, explicitando o motivo 

da mudança e anexar lista com assinatura de 100% dos alunos. Esta solicitação deverá ser 

encaminhada ao professor que, caso esteja de acordo, encaminhará para apreciação e autorização 

da Coordenação do Curso. 

✓ O professor deverá fazer o feedback da avaliação cognitiva e prática logo após o seu término. Caso 

ainda persistam dúvidas do aluno relacionadas à avaliação, após a divulgação do resultado, este terá 

02 (dois) dias úteis para solicitar revisão de prova na secretaria da Coordenação de Cursos, 

que deverá ser marcada pelo professor responsável especificando data, hora e local para sua 

realização. Após a revisão, o aluno poderá solicitar recurso das questões discordantes no prazo de 

até 24 horas. O recurso deverá conter a questão, a justificativa do aluno e cópia do material 

bibliográfico que o justifique. O aluno deverá procurar a secretaria da Coordenação do Curso para 

tomar ciência da resposta do recurso que será dada em até 7 dias úteis. 

3.1.2  Segunda Chamada 

✓ O aluno que deixar de comparecer à avaliação de aproveitamento na data fixada pelo 

Calendário Escolar e de provas, deverá requerer na Secretaria Geral dos Cursos de Graduação, 

através do preenchimento do formulário de “SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA” anexando 

a documentação com probatória que impossibilitou seu comparecimento. Esta será avaliada pelo 

professor que irá deferir ou indeferir a solicitação. A não apresentação da mesma, no prazo de 10 

dias, implicará na não realização da prova e consequente nota zero. 

✓ A segunda chamada deverá ser realizada no final do semestre e poderá coincidir com a 

data da avaliação modular (P1 ou P2) ou Final de outro programa de aprendizagem. 

✓ A matéria da 2ª chamada será sempre toda a matéria ministrada de acordo com o 

período de prova perdido, exceto em casos especiais determinados pela Coordenação do Curso. 

✓ A avaliação de segunda chamada poderá ser cognitiva e/ou prática, de acordo com o a falta 

do aluno. 

 

3.2 APROVAÇÃO 

Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem: 



 

✓ A soma de no mínimo 7 (sete) pontos na P1 e 7 (sete) pontos na P2 totalizando 14 (quatorze) 

pontos finais. 

✓ Ter presença mínima de 75% nas aulas teóricas e práticas, não podendo ter mais de 25% de 

faltas não justificadas. 

✓ Para os alunos que terão direito ao EXAME FINAL, estará aprovado o que obtiver resultado 

igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

✓ Para os alunos que terão direito ao SEGUNDA ÉPOCA, estará aprovado o que obtiver 

resultado igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

 

3.2.1 Normas para o  Exame Final 

Terão direito a realizar as provas de Exame Final os alunos que: 

✓ Obtiverem média de aproveitamento nas avaliações de P1 e P2 inferior a 7,0 (sete) pontos e 

não menor do que 4,0 (quatro) pontos, observando os limites de frequência de 75% nas disciplinas 

cursadas. 

✓ As avaliações de EXAME FINAL contemplarão todo o conteúdo cursado no semestre zerando 

as notas obtidas na P1 e P2. 

✓ As datas das avaliações finais serão de acordo com o calendário de provas do curso. 

✓ As avaliações de Exame Final deverão também ser compostas no mesmo modelo das provas 

de P1 e P2 podendo ter questões objetivas (múltipla escolha) ou discussíva de acordo com a 

definição do professor e aprovado pela coordenação dos cursos. 

 

3.2.2 Segunda Época 

✓ Terão direito à avaliação de segunda época os alunos que cumpram TODOS os itens abaixo: 

Terá direito à segunda época o aluno que cumpra TODOS os itens abaixo: 

 - Realizar TODAS as avaliações periódicas, inclusive o exame final; 

 - Obtiver nota de aproveitamento no exame final de no mínimo 4,0 (quatro) e no máximo de 5,9 (cinco 

vg nove); 

 - Obtiver frequência mínima de 75%, conforme legislação, para aprovação; 

   

✓ Para a realização da segunda época, que contemplará todo o conteúdo ministrado pelo 

programa de aprendizagem, zera-se a nota obtida no exame final. 

✓ Estará aprovado na Segunda Época o aluno que obtiver nota mínima ou superior de 6,0 (seis) 

pontos na avaliação. 

 

3.3 REPROVAÇÃO 



 

Será considerada não apta a aprovação dos alunos que: 

✓ Tiverem mais de 25% de faltas nas disciplinas cursadas; 

✓ Não obtiver média modular igual ou superior a 4,0 (quatro); 

✓ Não obtiver nota igual ou superior a 4,0 (quatro) no Exame Final; 

✓ Não obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) na avaliação de segunda época. 

✓ Para os alunos matriculados no regime de créditos, em caso de reprovação a disciplina 

deverá ser cursada novamente, mediante oferta, obrigatoriamente. 

3.4 RETENÇÃO 

✓ Quando o aluno ficar reprovado em até 2 DISCIPLINA, poderá avançar de período, porém 

cursará os mesmos em regime de dependência. 

✓  O discente que reprovar na(s) mesma(s) disciplina(s) por mais de 3 (três) vezes consecutivas 

ficará retido no período, cursando apenas a(s) disciplina (s) em regime de dependência 100% 

presencial.  

✓ A dependência deverá ser presencial e realizada em horário fora da grade curricular, caso 

não tenha horário disponível para cursá-la junto com a turma regular, seguindo o plano de estudo. 

✓ As notas da dependência serão formadas pelos mesmos instrumentos de avaliação utilizados 

para a turma regular. 

 

✓ As avaliações deverão ser realizadas junto com a turma regular. Em casos de duas avaliações 

na mesma data, a avaliação da dependência deverá ser priorizada. 

✓ Para os alunos matriculados no regime de crédito, deverão em caso de reprovação, cursar 

novamente a disciplina, mediante oferta. 

 

3.5 DEPENDÊNCIA 

✓ Terão direito à cursar o regime de dependência os alunos que cumpram TODOS os itens 

abaixo: 

- Reprovados por insuficiência de notas e frequência. 

- O aluno reprovado por frequência cursará a disciplina novamente na modalidade 100% presencial, 

obrigatoriamente no período seguinte; 

- O aluno poderá progredir de período, cursando integralmente as disciplinas do período seguinte, 

nos casos em que tenha sido reprovado em no máximo 02 (duas) disciplinas, que deverão ser 

cursadas em regime de dependência, obrigatoriamente no período seguinte à(s) reprovação (ões). 

- A realização de disciplinas em forma de dependência não se aplicado aos alunos matriculados no 

regime de crédito. 



 

4.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Representam estratégias pedagógico-didáticas que contribuem, no âmbito do currículo do curso, 

para a flexibilização curricular, a articulação entre teoria e prática e para a complementação dos 

saberes e habilidades necessárias à formação do aluno.   

 As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, sendo o seu integral 

cumprimento de cargas horárias indispensáveis para obtenção do grau acadêmico pelo aluno. 

 O aluno deve verificar junto coordenação do seu curso a quantidade de horas complementares que 

o mesmo terá que realizar ao longo do seu curso. Cada atividade exigirá uma comprovação 

específica. Só serão validadas as atividades desenvolvidas ao longo do curso que sejam cabíveis de 

comprovação por órgãos devidamente formalizados. Estas atividades podem ser: cursos, palestras, 

eventos culturais, eventos acadêmicos (simpósios, congressos, jornadas, etc.), visitas técnicas, entre 

outras que podem ser observadas através do formulário de requerimento de Integralização de 

Atividades Complementares Obrigatórias que se encontra na coordenação do seu curso. 

 

4. DISCIPLINAS OPTATIVAS 

No inicio de cada semestre os cursos oferecem disciplinas optativas que podem ser 

cursadas pelo aluno como forma de aprimoramento de formação acadêmica. As normas e 

orientações para as disciplinas optativas devem seguir as seguintes orientações: 

 A adesão pelo aluno a disciplina optativa é voluntária, não sendo obrigatória nos cursos da 

FAMIPE. Porém, caso o aluno faça a opção de se inscrever nas disciplinas optativas, o mesmo deve 

está ciente de que as mesmas passaram a compor seu currículo formativo, ou seja, terão o mesmo 

critério de avaliação, reprovação e dependência das disciplinas curriculares cursadas. 

 No primeiro dia de aula ficará disponibilizada na coordenação do curso a lista com o nome das 

disciplinas optativas que serão oferecidas em cada semestre e as datas para a matrícula. 

 As disciplinas optativas apresentam limite de vagas. 

 

4. ESTÁGIO CURRICULAR 

O Estágio Curricular contribui, no âmbito do currículo do curso a articulação entre teoria e prática 

e para a complementação dos saberes e habilidades necessárias à formação do aluno. Cada curso 

vinculado a FAMIPE requer em seu programa uma carga horária OBRIGATÓRIA de estágio 

curricular que deverá ser concluída pelo aluno de acordo com o período estabelecido no Projeto 

Pedagógico do Curso.  Este estágio pode ser composto de estágio remunerado e/ou voluntário 

através de empresas vinculadas ao setor de estágio da faculdade que tem por objetivo firmar 

convênios com as empresas através do preenchimento do termo de estágio. 

 

5. ACESSO AO SISTEMA DE NOTAS E FALTAS (TOTVS) 



 

✓As notas e faltas são lançadas no portal acadêmico – sistema TOTVS. 

✓O aluno deverá se dirigir a Coordenação do seu curso que providenciará junto a área de TI 

(tecnologia de informação) o seu cadastro e fazer sua senha de acesso. A partir daí, poderá acessar, 

via Internet, suas notas e suas faltas. 

✓ O aluno poderá acessar o site do portal diretamente, 

http://portalacademico.universidadedevassouras.edu.br:8080/WEB/APP/EDU/PORTALEDUCACIO

NAL/login/, ou através do site da FAMIPE: www.famipe.com.br e clicar na área do aluno. 

 

✓ É de responsabilidade de o aluno acessar frequentemente o sistema, manter-se informado de sua 

situação acadêmica e, caso tenha algum problema, deverá comunicar a Coordenação do Curso. 

 

4. MODALIDADE DE APRENDIZAGEM SEMIPRESENCIAL - EAD 

A FAMIPE disponibiliza aos alunos mais uma forma de aprendizagem que poderá apoiar a 

aprimorar a formação de excelência profissional utilizando recursos tecnológicos através de 

laboratórios de informática com computadores disponíveis para acesso à internet, que também tem 

a possibilidade de acesso do aluno através do seu próprio computador, tablet ou celulares, ou 

qualquer outro mecanismo tecnológico. 

Os objetivos das disciplinas semipresenciais dos cursos são: 

✓Proporcionar aos alunos a experiência de aprendizagem em ambiente virtual; 

✓ Disponibilizar o conteúdo e a oportunidade de discussão, reflexão e fixação de modo flexível, em 

termos de tempo e local; 

✓Estimular a interatividade entre os alunos; 

✓Contribuir para a formação de processos de autonomia e protagonismo acadêmico. 

http://portalacademico.universidadedevassouras.edu.br:8080/WEB/APP/EDU/PORTALEDUCACIONAL/login/
http://portalacademico.universidadedevassouras.edu.br:8080/WEB/APP/EDU/PORTALEDUCACIONAL/login/


 

O aluno da modalidade semipresencial poderá recorrer ao seu tutor através da própria 

plataforma, e caso tenham problemas de acesso, devem fazer contato imediato com a Coordenação 

de Ensino a Distância da FAMIPE em horário comercial, ou também através do  suporte técnico pelo 

e-mail suporteced@universidadedevassouras.edu.br. 

Para acesso a plataforma de EAD, o aluno deverá realizar o acesso através das 

orientações abaixo: 

✓ O aluno poderá acessar o site do portal diretamente, 

http://uss.webaula.com.br/Portal/Modules/Login/, ou através do site da FAMIPE: www.famipe.com.br 

e clicar em Área do Aluno /Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 

 

4.  ACESSO À BIBLIOTECA CENTRAL 

A FAMIPE conta com uma biblioteca contemplada com diversos títulos, artigos, jornais, 

revistas, vídeos, entre outras fontes de pesquisa que podem auxiliar na melhor formação dos alunos 

dos diversos cursos. Além de proporcionar um ambiente climatizado e com todos os recursos 

necessários, incluindo tecnológicos com acesso direto a internet através de computadores entre 

outros instrumentos que auxiliem o aprendizado dos alunos. Seu horário de funcionamento é de 

segunda a sexta-feira de 13h30 às 22h30 e sábados de 9h às 12h. 

Para acesso a biblioteca,  aluno deverá: 

✓ Se dirigir à Biblioteca, fazer seu cadastro e sua senha. A partir daí, poderá acessá-la via 

Internet. 

✓ O aluno poderá acessar o site da biblioteca diretamente: 

http://bibliweb.uss.br/pergamum/biblioteca/index.php ou através do site da FAMIPE e clicar no ícone 

da biblioteca assinalado abaixo. 

mailto:suporteced@universidadedevassouras.edu.br
http://bibliweb.uss.br/pergamum/biblioteca/index.php


 

✓ Seguindo os passos demonstrados abaixo o aluno terá acesso a um enorme acervo de livros 

que se encontram na Biblioteca  também na Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

11. ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS 

Como mecanismo de apoio ao discente, a FAMIPE conta também com a Coordenação de 

Relacionamento, responsável pela recepção e acolhimento dos acadêmicos que solicitam 

orientação e ajuda para solução de problemas de natureza diversa, principalmente financeiros, 

fazendo com que se sintam acolhidos num momento de dificuldade. A Coordenação de 

Relacionamento procura atuar preventivamente na maior resolução de problemas dos discentes e 

consequente redução dos índices de abandono. Na entrevista inicial, identifica situações que 

apontem potencial para trancamento, mobilidade, transferência, cancelamento, concessão de bolsas, 

entre outros; emite pareceres e define o melhor encaminhamento para as questões administrativas 

apresentadas. 

Dessa forma, funciona como um elo adicional de ligação entre o discente (e/ou seus 

familiares) e os diversos setores administrativos da instituição, tais como Comissão de Bolsas, 

Gerência Financeira, Superintendência Administrativo-Financeira e Secretaria Acadêmica de 

Graduação – os quais trarão os esclarecimentos e possíveis soluções para as situações 

apresentadas. 

O acesso a Coordenação de Relacionamento pode ser feita através das seguintes formas: 

✓ Contato através do telefone (24) 2471-8347   

e-mail.:coord.relacionamento@universidadedevassouras.edu.br 

mailto:coord.relacionamento@universidadedevassouras.edu.br


 

 

 

 

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Outras dúvidas referentes aos cursos poderão ser sanadas nas Coordenações dos cursos e Diretoria 

Geral da FAMIPE através dos canais de comunicação 

e-mail: diretoria@famipe.com.br 

Tel: (24) 2484-3685 

 

 O regimento da FAMIPE, o manual do aluno, as regras do TCC e o Projeto Político Pedagógico do 

Curso encontram-se disponíveis no site www.famipe.com.br. 

 

Bom semestre a todos! 

 

 
 
 

mailto:diretoria@famipe.com.br
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