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MANUAL DO PROFESSOR 

 

A Faculdade União de Goyazes – FUG, é uma instituição privada de ensino superior, 

mantida pelo Centro de Estudos Octávio Dias de Oliveira – CEODO. com sede e 

foro na GO 060, nº. 3184, Setor Laguna Park, CEP - 75.380-000, cidade de Trindade, 

Estado de Goiás.  

A FUG rege-se pelo seu Regimento Geral, pelo Contrato Social da Mantenedora, pela 

legislação do ensino superior e demais normas legalmente aprovadas por seus órgãos 

colegiados superiores. 

Missão 

A FUG tem como Missão “Promover a construção do conhecimento, formando 

profissionais comprometidos com a excelência nas áreas de atuação, 

conscientes das suas responsabilidades ambientais, sociais e humanísticas, e 

com uma postura cidadã, ética, empreendedora, autônoma e critica sendo 

construtores e transformadores da sociedade”.  

 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO – ISE 

O Instituto Superior de Educação – ISE é uma unidade acadêmica da FUG, com 

autonomia didático-científica, responsável pelos cursos de formação de docentes para 

atuar na educação básica. 

 

Missão ISE 

Formar o professor, habilitado para atuar no ensino, na organização e gestão de 

sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, 

com o compromisso de promover mudanças no Ensino, na Educação e na Sociedade. 

 

VISÃO DE FUTURO 

Tendo em vista a implementação e cumprimento integral de sua missão por meio de 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, a FUG se propõe a realizar várias 

ações, das quais se destacam: 

 Oferecimento de cursos de graduação de qualidade; 

 Oferecimento de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu; 

 Realização de cursos de extensão; 

 Promoção da iniciação científica; 

 Colegiados atuantes; 

 Avaliação discente continuada; 

 Auto-avaliação institucional contínua; 

 Gestão acadêmica sintonizada com a gestão administrativa; 
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1 - DO CORPO DOCENTE SEGUNDO REGIMENTO GERAL INSTITUCIONAL 

 

O corpo docente das Faculdades se distribui entre as seguintes classes da carreira de 

magistério: 

I – professores titulares; 

II – professores adjuntos; 

III – professores assistentes; 

IV – auxiliares de ensino. 

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

concurso de professores colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta 

temporária de docentes integrantes da carreira. Os professores são contratados pela 

Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e 

normas deste Regimento. A admissão de professor é feita mediante seleção procedida 

pela Diretoria Administrativa, homologada pelo Conselho Diretor, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

I. além da idoneidade moral do candidato serão considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a 

ser por ele lecionada; 

II. para admissão de professor titular é necessário que tenha atingido o nível de 

livre docente, obtido nas condições para este fim; 

III. para admissão de professor adjunto é necessário possuir titulação de mestre 

ou doutor; 

IV. para admissão de professor assistente é requisito que tenha pós-graduação 

Lato Sensu (especialização); 

V. para admissão de auxiliar de ensino é requisito que tenha o curso de 

graduação concluído em área afim. 

A admissão de professor titular, bem como a promoção a esta classe, dependerá da 

existência dos correspondentes recursos orçamentários. 

 

2 – SÃO ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SEGUNDO REGIMENTO GERAL 

INSTITUCIONAL 

 

I. elaborar o projeto de sua disciplina, submetendo-o à aprovação da 

Coordenação/Diretoria Acadêmica; 

II. orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e carga horária; 

III. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos; 
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IV. entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento, 

verificação de rendimento da aprendizagem, nos prazos fixados; 

V. observar o regime escolar disciplinar da Faculdade; 

VI. elaborar e executar projetos de pesquisa; 

VII. votar e podendo ser votado para a chefia de seu Departamento; 

VIII. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

IX. recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

X. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

2.1 - SÃO TAMBÉM DE COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR 

 

I. Elaborar o material didático necessário ao desenvolvimento das atividades 

letivas, considerando itens que deverão compor o programa de seu 

componente curricular, a correção conceitual destes itens, bem como os 

padrões de qualidade gráfica: 

a) Numerando sequencialmente os arquivos das apostilas encaminhadas 

por e-mail; 

b) Observando a relevância e a atualização dos conteúdos a serem 

ministrados; 

c) Respeitando a lei de direitos autorais vigentes; 

d) Indicar fonte bibliográfica dos conteúdos xerocopiados. 

II. Apresentar os resultados das avaliações bimestrais à Secretaria Acadêmica, 

bem como a frequência dos alunos, conforme Calendário Acadêmico; 

III. Informar ao Coordenador do Curso os problemas na relação com a turma ou 

com a Instituição, tão logo eles ocorram; 

IV. Propor à Coordenação respectiva, medidas que julgue necessárias para a 

maior eficiência do ensino e da pesquisa; 

V. Comparecer a reuniões e solenidades programadas pelos Diretores Acadêmico 

e Geral da IES e seus órgãos colegiados; 

VI. Responder pela ordem, nas suas salas de aulas, e pelo bom uso e 

conservação dos equipamentos utilizados; 

VII. Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com o componente curricular; 

VIII. Conservar sob sua guarda, documentação que comprove os processos de 

avaliação e seu desempenho acadêmico; 

IX. Não defender idéias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito que contrarie o Regimento IES; 



4 

X. Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

necessário, por convocação da Coordenação do Curso ou dos Diretores 

Acadêmico e Geral da IES; 

XI. Elaborar quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar as 

provas e fiscalizar sua realização; 

XII. Participar da elaboração do Projeto Pedagógico e Institucional da IES; 

XIII. Informar as notas e médias aos alunos, ao longo do processo de estudo, e os 

resultados finais; 

XIV. Responsabilizar-se pelo recebimento de trabalhos dos alunos e entrega dos 

resultados das avaliações, não podendo o Coordenador fazê-lo, a não ser em 

casos excepcionais. 

 

3 - PLANO DE ENSINO 

 

O professor deverá elaborar o Plano de Ensino da disciplina ou atividade sob sua 

responsabilidade, submetê-lo à apreciação da Coordenação do Curso e Diretoria 

Acadêmica, procurando sempre adequá-lo à realidade local, à experiência dos alunos 

e às exigências da formação profissional e do perfil proposto no Projeto Pedagógico 

Institucional - PPI (encontra-se a disposição dos professores na Coordenação de 

Curso) da IES, observando a relevância acadêmica e atualização dos conteúdos a 

serem ministrados. O Plano deve obedecer aos critérios básicos estabelecidos para 

tal, e deve conter: 

 A ementa da disciplina; 

 Objetivos: geral e específicos; 

 Conteúdos e tópicos a serem abordados; 

 As orientações metodológicas gerais; 

 O sistema de avaliação; 

 A bibliografia básica recomendada. 

 Cronograma de Aula Teórica 

 Cronograma de Aula Prática 

 Protocolo de Laboratório 

 Cronograma de Estágio quando exigir da disciplina; 

OBS: O modelo do Plano de Ensino com as devidas orientações sobre cada item 

acima citado encontra-se à disposição na SGA e nas Coordenações de Curso. 

 

 

PRAZOS 
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Os Planos de Ensino deverão ser entregues à Coordenação do Curso, até as 

seguintes datas: 

Para 1º semestre: 30 de novembro do ano anterior. 

Para o 2º semestre: 02 de junho do mesmo ano. 

 

4 - SISTEMA DE CONTROLE ACADÊMICO 

 

A Diretoria Acadêmica, com o intuito de uniformizar os procedimentos referentes ao 

manuseio dos Diários de Classe e aferição do rendimento escolar dos alunos, 

estabelece as seguintes normas: 

 

PREENCHIMENTO DO DIÁRIO DE CLASSE: 

 

I. Todos os campos do Diário de Classe deverão ser preenchidos à caneta preta, 

frequência, disciplina lecionada (compatível com o Projeto Pedagógico do 

Curso - PPC), carga horária de aulas previstas e dadas, e notas. É 

indispensável à assinatura do professor nos espaços próprios do referido 

diário. 

II. Os diários de classe devem ser preenchidos com letra legível, sem erros ou 

rasuras; 

III. Preencher nos espaços reservados a chamada dos alunos nos respectivos dias 

de aula, anotando (.) ponto para presença e (F) para Falta; 

IV. Registrar no final de cada bimestre, na coluna correspondente, o total de faltas, 

o resultado das avaliações bimestrais, transcrevendo para a parte 

correspondente os resultados finais, sem erros ou rasuras; 

V. Não permitir que os alunos manuseiem os diários de classes; 

VI. Não acrescentar nome de alunos aos diários de classe, somente a 

Secretária Geral Acadêmica (SGA) está autorizada a fazê-lo; 

VII. Os Planos de Ensino devem estar anexados aos diários e serem assinados 

diariamente conforme aula ministrada; 

VIII. Caso ocorra de ser desenvolvida alguma atividade que não estava programada 

no Plano de Ensino, ou que foi alterada a atividade do dia, fazer justificativa e 

anexar junto ao Plano de Ensino; 

IX. A data de cada avaliação será determinada pelo professor da disciplina 

obedecendo ao Calendário Acadêmico, conforme o Plano de Ensino e 

comunicada ao Corpo Discente no inicio semestre/ano letivo. 

X. As notas da verificação final deverão ser entregues no máximo 2 (dois) dias 

após a sua realização, uma vez que a Secretaria Acadêmica já estará em fase 
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de preparação dos trabalhos de matrícula para o período seguinte. 

Obedecendo ao Calendário Acadêmico. 

XI. Somente o aluno cujo nome estiver registrado na lista de presença estará 

autorizado a fazer prova ou qualquer outra forma de avaliação. 

XII. O professor deve sempre dar ciência aos alunos das notas dos mesmos após a 

correção e registro, das provas, trabalhos etc. aplicados, após deverão ser 

entregues à Coordenação de Curso, para que seja arquivado. 

XIII. Os Diários de classe não poderão ser retirados da IES em hipótese alguma; No 

caso de aulas práticas e estágio fora da Instituição o controle deverá ser 

realizado por meio da folha de frequência Institucional avulsa, anexando-a 

posteriormente no diário de classe. 

 

5 - DESEMPENHO ESCOLAR SEGUNDO REGIMENTO GERAL INSTITUCIONAL 

 

Conforme o Regimento interno no seu Art. 52, a avaliação de desempenho escolar é 

feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória, e permitida apenas 

aos alunos matriculados, vedado o abono de faltas.  

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o 

aluno que não atingir frequência de, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas e demais atividades programadas para a disciplina.  

As normas e os procedimentos para a verificação e o registro de frequência constam 

de regulamento próprio, aprovado pelo CONSUP.  

O aluno convocado para integrar o Conselho de Sentença em Tribunal do Júri, 

manobra militar obrigatória ou a serviço da Justiça Eleitoral assim como portadores de 

doenças infectocontagiosas e as gestantes têm direito a atendimento especial na 

forma da legislação em vigor.  

5.2.1. A verificação do rendimento escolar deve priorizar a avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos e dos resultados ao longo da disciplina sobre os de eventuais provas 

finais.  

5.2.2. A verificação do rendimento escolar é avaliada pelo acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos, nas provas teórico-práticas, seminários, 

trabalhos, exercícios, projetos, relatórios, estudos de casos, monografias ou outras 

modalidades academicamente aceitas, de acordo com as características da disciplina 

ou estágio, desde que constantes do plano de ensino da disciplina, aprovado pelo 

colegiado de cada curso.  

5.2.3. Para efeito de registro e aferição do rendimento escolar, em cada disciplina é 

atribuída uma nota de zero a dez, com aproximação até a primeira casa decimal.  
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A forma de avaliação para verificação do rendimento escolar assim como o número de 

avaliações para obtenção da nota final em cada disciplina deve constar no plano de 

ensino da disciplina, elaborada pelo professor ou grupo de professores e aprovado 

pelo colegiado do curso.  

Ao aluno que deixar de comparecer às verificações do aproveitamento na data fixada, 

pode ser concedida segunda oportunidade, observadas as normas estabelecidas pelo 

Conselho de Ensino Extensão.  

§ 1°. Após discussão dos resultados da avaliação da aprendizagem com o professor 

responsável pela disciplina, pode ser concedida revisão da nota atribuída, quando 

requerida no prazo estabelecido, junto à Coordenadoria de Curso, observadas as 

normas estabelecidas pelo Conselho Superior.  

§ 2°. Pode ser concedida prova substitutiva em cada disciplina, observadas as normas 

estabelecidas pelo Conselho Superior. 

Art. 53. Os critérios para verificação do rendimento escolar, promoção e dependência 

de estágio supervisionado, prática de ensino, trabalho de conclusão de curso, 

monografia e disciplinas com características especiais constam de regulamentos 

específicos, aprovados pelo Conselho Superior, mediante proposta do colegiado do 

curso.  

Art. 54. Ao término de cada disciplina, é atribuída ao aluno uma Media Semestral (MS) 

resultante da média aritmética simples entre as notas obtidas nas verificações 

programadas para a disciplina (N1 + N2), sendo considerado aprovado o aluno que 

obtiver Media Semestral (MS) igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero).  

Exemplo: N1 + N2 MS = ou > 6,0  
          2  
 

§ 1°. Ao final da disciplina, o aluno que não atingir a Media Semestral (MS) 

estabelecida no caput deste artigo, pode prestar exame final (N3), devendo obter, 

também, neste caso, uma Media Final (MF), resultante da média aritmética simples 

entre as notas obtidas na Media Semestral (MS) e o exame final (N3) para a disciplina, 

sendo considerado aprovado o aluno que obtiver Media Final (MF) igual ou superior a 

6,0 (seis vírgula zero).  

Exemplo:  MS + N3 MF = ou > 6,0  
2  
 

§ 2°. É considerado reprovado na disciplina o aluno que obtiver Media Semestral (N1 + 

N2=MS) igual ou inferior a 1,9 (um vírgula nove) não podendo assim se submeter ao 

exame final (N3).  

Exemplo:   N1 + N2 MS = ou < 1,9  
2  

Ou seja:  
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§ 3°. É considerado reprovado na disciplina o aluno que NÃO obtiver Media Semestral 

(N1 + N2=MS) igual ou superior a 2,0 (dois vírgula zero) não podendo assim se 

submeter ao exame final (N3).  

Exemplo:  N1 + N2 MS = ou > 2,0  
2  
 

Art. 55. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e de outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão abreviar a duração de seus 

cursos, de acordo com o previsto pela legislação em vigor e as normas aprovadas pelo 

CONSUP. 

 

6 - RECOMENDAÇÕES PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

ESCOLAR 

 

I. Todo o processo avaliativo deve ser cuidadosamente planejado no inicio de 

cada semestre e apresentado junto com o Plano de Ensino, para que os alunos 

tenham conhecimento e compreensão das propostas e formas de avaliação de 

cada disciplina; 

II. Usar os resultados das avaliações como instrumento de retroalimentação do 

processo de ensino-aprendizagem; 

III. As avaliações e provas devem acontecer conforme definições no Plano de 

Ensino; 

IV. O processo avaliativo dos alunos não pode se resumir a uma prova como único 

instrumento de avaliação muito menos que se constitua de apenas uma 

questão; 

V. Ao lado de cada questão deve ser colocado o seu valor de acordo com o grau 

de dificuldade da resposta exigida. Uma prova deve conter questões que o 

aluno utilize diferentes operações mentais, portanto, os valores são 

diferenciados. Essa identificação para o professor facilita o processo de 

correção e, para o aluno, a compreensão de como a sua resposta foi 

interpretada. 

VI. Os enunciados das questões da prova devem ser compreensíveis para os 

alunos serem breves, precisos e adequados em relação ao conteúdo, 

facilitando assim, a identificação da resposta a ser dada. As seguintes 

expressões: comente, fale sobre, dê sua opinião, o que você sabe sobre, 

discorra, conceitue, como você justifica, só devem ser utilizadas quando estiver 

precisão de sentido no contexto. 
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VII. A extensão da prova deve ser compatível com os conteúdos trabalhados no 

período, e com o tempo estabelecido para a aula na qual ela está sendo 

aplicada. 

VIII. Deve-se evitar que, de um lado a avaliação se constitua num recurso autoritário 

de aferição de resultado, e de outro a sua banalização. 

 

7 - DO REGIME EXCEPCIONAL 

 

Não há possibilidade de obter a "justificativa de Faltas", o que existe é o Regime 

Excepcional, que consiste de exercícios domiciliares programados pelos professores 

das disciplinas no caso de afastamento do aluno. 

Lembramos, entretanto, que o Regime Excepcional será concedido em casos 

especiais, permitidos por Lei. 

 

PRESTE ATENÇÃO A ESTES CASOS EXCEPCIONAIS: 

1) Aluno (a) portador (a) de doença infecto – contagiosa, Decreto Lei 1.044/69; 

2) Aluna em licença – maternidade, Lei 6.202/75; 

3) Aluno portador do Serviço Militar obrigado a manobrar, Decreto Lei 715/69; 

4) Aluno (a) participante de competições especiais; 

5) Convalescença. Decreto Lei 1.044/69 

Não será possível justificar as faltas em caso de ausências relacionadas à 

atividade profissional. 

Essas faltas deverão ser controladas pelos alunos e mantidas dentro do limite 

máximo permitido de 25% da carga horária em cada disciplina. 

 

7.1 - SOLICITAÇÃO DE REGIME ESPECIAL SEGUNDO REGIMENTO GERAL 

 

Art. 56. São merecedores de tratamento especial os alunos, matriculados nos cursos 

de graduação ou pós-graduação, quando houver, portadores de afecções congênitas 

ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agonizados, caracterizados por incapacidade física relativa, 

incompatível com a freqüência aos trabalhos acadêmicos, desde que se verifique a 

conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade acadêmico em novas modalidades.  

Art. 57. O regime especial estende-se à mulher em estado de gravidez, a partir do 

oitavo mês de gestação, com duração de três meses da data da concessão.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais, comprovados mediante atestado médico, 

pode ser ampliado o período de repouso, antes e depois do parto.  

Art. 58. A ausência às atividades acadêmicas, durante o regime especial, é 

compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, com 

acompanhamento de professor, designado pela coordenação do curso respectivo, 
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realizado de acordo com o plano fixado, em cada caso, consoante com o estado de 

saúde do estudante e as possibilidades da Faculdade.  

Art. 59. Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste Regimento, 

devem ser instruídos com laudo firmado por profissional legalmente habilitado e 

protocolizados na Central de Atendimento ao Aluno da Faculdade.  

Parágrafo único. É da competência da Coordenação do Curso, a decisão nos 
pedidos de regime especial. 
 

Se o aluno estiver enquadrado em um dos itens que permitem a solicitação do Regime 

Excepcional, deverá proceder do seguinte modo: 

I. O requerimento com a solicitação do Regime Especial deverá ser protocolado, 

na Central de Atendimento ao Aluno (pelo aluno ou por seu representante 

legal, no máximo 72 setenta e duas) horas após o primeiro dia de afastamento; 

II. Tal requerimento deverá estar acompanhado por documentos que comprovem 

as razões do pedido de Regime Especial; 

III. Depois do protocolo, o caso será levado ao coordenador que deferirá ou não o 

pedido, de acordo com as normas vigentes; 

IV. Se a solicitação for aprovada, o Coordenador de Curso o encaminhará para os 

professores das disciplinas cursadas pelo aluno. Cada professor organizará, 

então, uma lista de tarefas relacionadas ao conteúdo ministrado em sala de 

aula, a serem realizadas pelo aluno ausente, em sua casa, e entregará na 

secretaria sob protocolo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

V. As atividades solicitadas pelos professores serão imediatamente 

encaminhadas ao aluno através de protocolo para que ele inicie o cumprimento 

das tarefas; 

VI. A realização destas atividades e a sua entrega nos prazos estabelecidos pela 

Coordenação e docentes, permitirão a avaliação da aprendizagem do aluno; 

VII. As faltas, somente serão justificadas após a correção dos trabalhos pelo 

professor; 

VIII. O Regime Especial é facultado apenas para justificativa de faltas. Caso o aluno 

não participe de algumas avaliações, durante o período de afastamento, ele 

deverá requerer Prova de Segunda Chamada, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, após a data de vencimento do atestado protocolado; 

IX. Todos os trabalhos de Regime Especial deverão ser entregues protocolados ao 

Coordenador de Curso para que este encaminhe ao docente responsável pela 

disciplina o mais breve possível. 

 

 

8 - AULA REPOSITIVA 

 



11 

Para repor as aulas que não foram ministradas de acordo com o cronograma do Plano 

de Ensino, o professor deverá agendar as mesmas junto ao Coordenador de Curso e 

com ciência dos alunos, durante os sábados letivos, conforme Calendário Acadêmico. 

 

9- USO DE EQUIPAMENTOS E, DEPENDÊNCIAS DA IES 

 

Os equipamentos audiovisuais deverão ser solicitados e agendados pessoalmente por 

meio de protocolo no mínimo 07 (sete) dias de antecedência no Setor de Patrimônio. 

O uso de qualquer área, exceto as salas de aula, (ginásio de esportes, anfiteatro, e 

outros) deverá ser agendado com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis, 

através de requerimento, devidamente, protocolado na Coordenação de Curso e 

encaminhado à Direção Administrativa. 

 

 

10 - USO DOS LABORATÓRIOS 

 

Para o uso dos laboratórios os professores deverão atender as determinações abaixo: 

I. Coordenação de Laboratório; 

II. Fornecer apoio técnico e acadêmico, quando solicitado, por ocasião da 

aquisição, configuração de equipamentos ou manipulação de reagentes 

especiais; 

III. Observar as normas de segurança (Manual de Biossegurança) e alertar aos 

alunos sobre atitudes perigosas ou insalubres; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas de Biossegurança; 

V. Manter a Coordenação de Laboratório informada das possíveis movimentações 

de aparelhos e reagentes, especialmente, os controlados pela Polícia Federal e 

Exército, por parte de alunos sob sua responsabilidade; 

VI. Não retirar equipamentos, nem reagentes para fora das dependências dos 

laboratórios, sem autorização prévia da coordenação de laboratório e com aval 

da diretoria; 

VII. Não manter sob sua guarda pessoal material de uso comum; 

VIII. Informar ao coordenador de laboratório sobre uso de equipamentos ou 

reagentes adquiridos com recursos próprios; 

IX. Supervisionar as atividades dos monitores sob sua responsabilidade; 

X. O laboratório somente será liberado para uso do Professor após a entrega do 

Protocolo de Laboratório ao Coordenador de Curso, documento este que deve 

estar anexado ao Plano de Ensino no final de cada semestre letivo para uso no 

semestre seguinte. 
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11 - VISITA TÉCNICA 

 

A realização de visita técnica com os alunos deve ser planejada antecipadamente. O 

pedido para a realização da visita técnica deverá ser feito à Coordenação de Curso 

por meio de requerimento devidamente protocolado, anexando a relação nominal dos 

alunos participantes. A Coordenação de Curso deverá tomar ciência e encaminhar o 

referido pedido para APROVAÇÃO da Direção Acadêmica, para que se possa 

providenciar o que for necessário desde constado em formulário próprio. 

O docente solicitante da visita técnica deverá entregar um relatório completo à 

Coordenação de Curso, após a realização da visita técnica. 

 

12 - MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO 

 

Os pedidos de materiais de apoio pedagógico deverão ser feitos via requerimento à 

Coordenação de Curso, que analisará entendendo como necessário, remeterá a 

Direção Acadêmica que, dentro das possibilidades estará providenciando. 

A aquisição de materiais de apoio pedagógico está condicionada à disponibilidade 

orçamentária e financeira, sendo assim, recomendamos que os pedidos sejam feitos 

ao final de cada semestre letivo para que seja providenciado para o semestre 

seguinte, evitando excessos e que os mesmos sejam corretamente especificados. 

A reprodução dos programas, de exercícios, de avaliações, bem como qualquer outro 

material deve ser encaminhada ao setor de reprografia para disponibilização aos 

alunos. 

É sempre bom lembrar, que: 

I. Em caso de material de apoio (apostilas, textos, e outros) deverá ser entregue 

no setor de reprografia, juntamente com requisição solicitada ao Coordenador 

de Curso e uma matriz para reprodução; 

II. Qualquer reclamação e/ou sugestão em relação ao setor de reprografia, favor 

encaminhar a Coordenação de Curso. 

 

13 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

Quanto à participação em cursos, eventos, seminários, simpósios, etc., o docente 

deverá verificar, com a Coordenação do Curso em que estiver inserido, a possibilidade 

de participação, obedecendo às normas vigentes desta IES, anexando um programa 

de reposição de aulas e/ou sugestão de professor substituto. 

O Coordenador de Curso deverá emitir parecer e encaminhar o seu pedido, anexando 

uma cópia da programação do evento, à Direção Acadêmica que dará o parecer final. 
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Sendo autorizada a sua participação, terá que comprovar a frequência efetiva, 

apresentando um relatório do evento e certificado. 

O Professor somente deverá afastar-se de suas atividades e/ou da Instituição, após 

cientificar-se do resultado final de sua solicitação. 

 

14 - DA PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A Faculdade de acordo com o Regimento Geral incentivarão a pesquisa, através de 

concessão de auxílio para a execução de projetos científicos, concessão de bolsas 

especiais, formação de pessoal pós-graduação (Lato Sensu e especialização), 

promoção de congressos, intercâmbio com outras instituições, divulgação dos 

resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance e projetos de 

pesquisas são coordenados pelos Cursos que as executam. 

A Faculdade manterá atividades de extensão científica e cultural para a difusão de 

conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos e as atividades de 

extensão são coordenadas pelos Cursos que as executam. 

Para a realização de projetos de pesquisa e extensão são utilizados formulários 

específicos, e todas as informações necessárias estarão disponíveis no Centro de 

Fomento à Iniciação Científica e Extensão – CIFICE. 

O CIFICE é Coordenado pela Professor Carlos Augusto de Oliveira Botelho,  Diretor 

Geral da FUG, é um centro fomentador de iniciação científica e extensão no âmbito da 

Faculdade que procura através de uma ação integrada entre pesquisadores, docentes, 

prioritariamente os discentes e comunidade em geral, além das instituições partícipes, 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão voltadas a dar respostas às questões 

de saúde. 

 

OBS: O modelo do Formulário para o desenvolvimento de Projetos de Pesquisa 

e Extensão com as devidas orientações sobre cada item encontra-se à 

disposição na CIFICE e Coordenações de Curso. 

 

15 - HORÁRIO DE TRABALHO 

 

O horário de trabalho, respeitadas as disposições legais, será estabelecido de acordo 

com as necessidades e conveniências de cada departamento, sendo obrigatória sua 

rigorosa observância. 

O docente deverá prestar serviço extraordinário sempre que necessário, nos termos 

da legislação em vigor às seguintes exigências: 

I. Será executado mediante justificativa ao superior imediato. 
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II. Sem essa justificativa, a hora extraordinária não será remunerada, e constituirá 

infração passível de penalidades; 

III. A justificativa será encaminhada a Diretoria Administrativa para análise e 

aprovação ou não. 

 

16 - DA REMUNERAÇÃO 

 

I. O pagamento do salário será efetuado através de crédito bancário na conta do 

empregado. 

II. Ao receber a remuneração, o empregado deverá conferir o comprovante de 

pagamento informando ao Setor Financeiro caso haja diferença. 

 

17 - DAS FALTAS 

 

I. O docente que tiver necessidade de faltar, deverá obter autorização do superior 

imediato (Coordenador de Curso). 

II. A autorização para faltar por motivo particular não implicará, necessariamente, 

na justificativa da falta para efeito de remuneração. 

III. A ausência por motivo particular será considerada falta sem remuneração; se 

com prévia autorização do superior imediato, serão descontadas, somente, as 

horas de ausência; se sem autorização do superior imediato, além do docente 

ficar sujeito a sanções disciplinares, serão descontadas as horas de ausência. 

IV. A falta para participação em cursos, seminários, palestras e outros do gênero 

poderão ser abonadas mediante prévio consentimento da Instituição e posterior 

comprovação; 

V. O docente deve comunicar sua ausência com no mínimo de 48 (quarenta e oito 

horas) ao Coordenador do Curso, a fim, de que o mesmo possa providenciar 

sua substituição e possa dar ciência aos acadêmicos. 

 

17.1- MOTIVOS COMPROVANTES PERÍODO 

 Doença do empregado Atestado médico Até 15 (quinze) dias consecutivos 

 Morte de pais, filhos, cônjuge, irmãos, avós, netos sogros e dependentes 

declarados na carteira de trabalho e previdência social. Fotocópia da certidão 

de óbito Até 9 (nove) dias consecutivos (cf. CCT.) 

 Casamento. Fotocópia da certidão Até 3 (três) dias consecutivos 

 Nascimento de filho. Fotocópia da certidão Até 5 (cinco) dias consecutivos 

 Doação de sangue atestado 1 (um) dia a cada 12 (doze) meses 
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 Intimação judicial e policial Declaração ou justificativa da autoridade 

competente. As horas necessárias. 

 

18 - DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE SEGUNDO REGIMENTO 

GERAL INSTITUCIONAL 

 

Art. 67. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes medidas 
disciplinares:  

I. advertência, oral por negligência no exercício da função docente; 
II. advertência, por escrito, por falta de cumprimento dos deveres docentes; 

III. suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos deveres, 
bem como na reincidência em falta punida com advertência com duração 
máxima de 3 (três) dias letivos; 

IV. dispensa por:  
a) abandono das aulas e exercícios programados;  
b) reincidência nas faltas previstas no item III deste artigo;  
c) demais faltas previstas na CLT.  

Art. 68. São competentes para aplicação das medidas disciplinares:  
I. de advertência oral, o Coordenador do Curso e/ou Diretor Acadêmico;  
II. de advertência escrita, o Diretor Acadêmico e/ou Diretor Geral;  

III. de suspensão, o Diretor Acadêmico e/ou Diretor Geral;  
IV. de dispensa de professor, a Mantenedora, por solicitação fundamentada do 

Diretor Geral, Acadêmico. 
 

18.1 ALÉM DAS PROIBIÇÕES PREVISTAS EM REGIMENTO, É EXPRESSAMENTE 

VEDADO: 

 

I. Executar serviços estranhos aos de interesse da Instituição; 

II. Usar materiais, aparelhos, instrumentos da Instituição para fins particulares 

sem autorização do superior imediato, bem como transportá-los para fora da 

mesma sem prévia autorização por escrito; 

III. Usar aparelho telefônico para assuntos particulares, sem autorização do 

superior, exceto em casos de emergência; 

IV. Usar cópia ou anotação de documento da Instituição para fins particulares; 

V. Divulgar informações confidenciais dentro ou fora da Instituição; 

VI. Agir, por qualquer forma ou meio, contra interesses da empresa; 

VII. Introduzir pessoa estranha em qualquer dependência da Instituição, sem prévia 

autorização do superior imediato; 

VIII. Usar o nome da Instituição em beneficio próprio; 

IX. Dar endereço e telefone da Instituição para fins particulares. 

 

19 - RECURSOS HUMANOS 
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Aprovada contratação, o professor deverá entregar ao Setor de Recursos Humanos 

(Contabilidade) da Faculdade União de Goyazes a seguinte documentação: 

a) 02 foto 3x4; 

b) CTPS; 

c) 01 cópia do Comprovante de Endereço; 

d) 01 cópia do PIS; 

e) 01 cópia Carteira de Identidade; 

f) 01 cópia do CPF 

g) Exame Adimicional 

h) Curriculum Vitae, atualizado na plataforma LATES; 

i) 01 cópia do Diploma de Graduação; 

j) 01 cópia do Histórico da Graduação; 

k) Cópias de cursos recentes, como WorKshops, Congressos, Palestras. 

l) 01 Cópia dos Certificados dos Cursos de Pós-Graduação: Doutorado/Mestrado 

/Especialização. 

OBS: Todos os documentos deverão estar devidamente autenticados. Os itens a, c, d, 

e, f, h, i, j, k e l deverão estar arquivados em dociês de Docentes na SGA. 

 

20 - CURRÍCULO LATTES 

 

O Sistema CV-Lattes, em suas versões on-line e off-line, é o componente da 

Plataforma Lattes desenvolvido para o CNPq (Centro Nacional de Pesquisa) e 

utilizado por Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES/MEC e por todos os atores institucionais bem como pela comunidade científica 

brasileira como sistema de informação curricular. 

Fazem uso desse sistema pesquisadores, estudantes, gestores, profissionais e 

demais atores do sistema nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. No CNPq, suas 

informações são aplicadas: 

- na avaliação da competência de candidatos à obtenção de bolsas e auxílios; 

- na seleção de consultores, de membros de comitês e de grupos assessores; 

- no subsídio à avaliação da pesquisa e da pós-graduação brasileiras. 

Para que esses objetivos possam ser alcançados de forma plena, o CNPq decidiu que, 

a partir de 2002, todos os bolsistas de pesquisa, de mestrado, de doutorado e de 

iniciação científica, orientadores credenciados e outros clientes do Conselho terão de 

ter, compulsoriamente, um Currículo Lattes cadastrado no CNPq. A inexistência do 

currículo impedirá pagamentos e renovações de bolsas. A partir de 2002 o currículo 

tornou-se obrigatório, para todos os pesquisadores e estudantes que participam do 

Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil. 
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Os sistemas ou formulários eletrônicos do Currículo Lattes estão disponíveis no site 

http://lattes.cnpq.br, a qualquer momento os interessados (bolsistas, pesquisadores, 

professores e estudantes) podem criar ou atualizar seus currículos e enviá-los ao 

CNPq. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o documento que identifica a 

Instituição de Ensino Superior no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão 

a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve ou que pretende 

desenvolver. 

 

21 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 

O PDI é um instrumento do planejamento institucional. Ele se presta à formulação 

coletiva de objetivos e diretrizes claras. Ele é necessário para garantir empenho e 

perseverança na construção desses objetivos. Sabemos que a construção de uma 

dada realidade requer, primeiro, a decisão de construí-la e, segundo, a persistência na 

construção. O PDI é o escalonamento, num dado tempo, de ações que conduzam à 

consolidação da realidade desejada. 

É objetivo do PDI apontar o futuro que a instituição almeja para si, incorporando ao 

cotidiano acadêmico o planejamento e a avaliação como atividades de 

responsabilidade coletiva. Uma visão operacional de futuro deve considerar o ideal de 

universidade que se tem, expresso pela formulação de sua missão e calcado na visão 

realista dos desafios, das crises e das exigências contemporâneas, traduzindo essa 

visão em objetivos claros, diretrizes pertinentes e metas exequíveis. 

Desse modo, o PDI responde a uma necessidade interna. Ou seja, em razão da 

amplitude e da complexidade da instituição, os desafios que hoje se apresentam 

requerem um planejamento mais acurado e efetivo para serem enfrentados com 

eficácia. O atendimento às demandas de novos cursos de graduação, a melhoria da 

qualidade dos cursos existentes, a ampliação da competência científica para a 

pesquisa e para a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, o estreitamento 

das relações com a sociedade são exemplos de desafios cujas respostas dependem 

do grau de envolvimento da comunidade interna e externa para com eles. 

O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, está disponível aos 

professores, nas Coordenações de Curso desta IES. 

 

22 - AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

22.1 - SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – SINAES 

 

http://lattes.cnpq.br/
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O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior à 

orientação da expansão de sua oferta, aumento permanente da sua eficácia 

institucional, efetividade acadêmica e social, especialmente, à promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio de sua missão pública promoção dos valores 

democráticos, respeito à diferença e à diversidade, afirmação da autonomia e 

identidade institucional. Esse sistema foi instituído pela lei nº. 10.861 de 14 de abril de 

2004 e compreende Avaliação Institucional, Avaliação das Condições de Ensino de 

Graduação-ACG e Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. Mais 

informações poderá ser encontrada no endereço eletrônico: 

www.inep.gov.br/superior/sinaes.  

 

22.2 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO – ACG/ INEP 

 

A Avaliação dos Cursos de Graduação é um procedimento utilizado pelo MEC para o 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos de graduação 

representando uma condição para a emissão de diplomas. 

Essa avaliação passou a ser realizada de forma periódica com o objetivo de cumprir a 

determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior, a fim de garantir a 

qualidade do ensino oferecido pelas Instituições de Educação Superior. 

Esse processo de avaliação apresenta duas fases. A primeira consiste no 

preenchimento eletrônico de formulários no site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, envolvendo três grandes dimensões: 

Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Instalações. A segunda 

compreende a avaliação in loco, na qual uma comissão avaliadora visita o curso, a fim 

de analisá-lo, (informações complementares no site: 

www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino). 

 

22.3 - EXAME NACIONAL DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES – ENADE 

 

Aferição do desempenho discente, relativamente às proposições das diretrizes 

curriculares. 

Aplicação periódica, admitida utilização amostral dos alunos de todos os cursos de 

graduação, ao final do primeiro e do último ano do curso. Periodicidade máxima 

trienal. Aplicação do ENADE é acompanhada do levantamento do perfil dos 

estudantes. 

O ENADE é componente curricular obrigatório, inscrito no histórico escolar do 

estudante, sua regularização ou dispensa oficial pelo MEC, conforme regulamento, o 

dirigente da IES é responsável pela inscrição de todos os alunos junto ao INEP. 

http://www.inep.gov.br/superior/sinaes
http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino
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A não inscrição dos alunos habilitados, nos prazos estipulados acarretará a 

aplicação de sanções. 

A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso será expressa por meio de 

conceitos em escala de 5 níveis. 

É vedada a identificação nominal do resultado individual obtido pelo aluno, sendo 

somente fornecido a este em documento específico. 

Aos estudantes de melhor desempenho o MEC concederá: bolsa de estudos, ou 

auxílio específico, ou outro com fins de favorecer a excelência e a continuidade dos 

estudos em nível de graduação ou pós-graduação. A introdução do ENADE será 

gradativa, cabendo ao ministro da educação determinar anualmente os cursos cujos 

alunos serão submetidos ao exame. 

 


