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- atos que impedem ou prejudicam a harmonia entre membros da comunidade 

universitária;

- atos que evidenciam irresponsabilidade no uso da liberdade individual e prática 

de atos ilícitos e ilegais;

 

- atos que manifestam, incitam ou concretizam animosidades, sectarismos ou 

discriminação de caráter étnico-racial, religioso, filosófico-ideológico, político, de 
gênero, de opção sexual ou de outra ordem;

 

- atos que impedem ou prejudicam o exercício das funções pedagógicas, 

científicas e administrativas da FVP e de seus integrantes;

 

- atos que atentam contra a dignidade e integridade física, moral, profissional e 

patrimonial de pessoas, no âmbito de jurisdição da FVP;

 

- atos que atentam contra o patrimônio moral, científico, cultural e material da FVP 

ou contra seus acervos;

 

IMPORTANTE:

 
As sanções aplicáveis às infrações acima, previstas no 

Regimento Geral, são: advertência verbal e/ou escrita, suspensão ou 

desligamento, de acordo com a natureza e gravidade dos atos praticados.

Att,
Claudineide Cristian de Lima
Direção Acadêmica
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CONHECENDO A FVP 

Unidade I -  São José do Egito  -  PE  

 
Endereço: Rua Café filho, 07, Aroeira-

 
São José do Egito (PE).

 
Unidade II -

 

Bezerros (Em breve)

 

 

Endereço: Quadra 01, Lotes 04 e 08/ Bezerros (PE)

 

 

Unidade III -

 

João Alfredo (Em breve)

 

Endereço: Rua Carlos Fernandes de Oliveira, S/N -São José, João Alfredo (PE)

NORMAS DE CONDUTA E REGIME DISCIPLINAR

A FVP propugna por um conjunto de princípios éticos e orientações para a vida 

acadêmica, direcionados a manter padrões de respeito e boa convivência, 
necessários à qualidade de ensino e aprendizagem, que devem ser observados 

pelo aluno.

 

Dessa forma, o ato de vínculo ou matrícula do aluno em um curso de graduação, 
constitui-se em compromisso, formal e explícito, de respeito a esses princípios, 

orientações e normas estabelecidas pelos órgãos competentes da Faculdade.

Normas e orientações de conduta

 

É importante que o aluno observe que:

 

a) são exigências da FVP a pontualidade e a assiduidade às

 

aulas e às atividades 
nas quais ele se matriculou;

 

b) a tolerância para o aluno ingressar em sala de aula é de 20 minutos. Fica a 
critério do professor a permissão para a entrada após esse período. Em dias de 
prova, o limite para a entrada é, em qualquer hipótese, a saída do primeiro aluno;

c) o aluno deve aguardar seu professor até 30 minutos após a hora do início da 
aula. Se o professor não comparecer durante esse lapso temporal, o aluno deve 

dirigir-se, com seus colegas, à Coordenação de Curso, a fim de

 

registrar a sua 
presença e receber outras orientações acerca de reposição da aula e/ou 

conteúdos.  

 

d) a atitude correta em aula e o silêncio no recinto da FVP
 

(corredores e galerias), 

durante o período das aulas, são condições para o melhor aproveitamento dos 
estudos e a boa convivência acadêmica;

 

e) testes, verificações e avaliações (aPs) realizados, sem autorização pela 
coordenação do curso, são considerados nulos. O mesmo se aplica à frequência;

Princípios e normas do Regime Disciplinar 

Os princípios, normas, procedimentos e sanções relativas ao Regime Disciplinar 
foram estabelecidos pelo Conselho Superior da FVP e fazem parte do Regimento 

Geral da Faculdade.  

Nesse Regimento, são identificadas as transgressões passíveis de aplicação de 

sanções disciplinares:
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O aluno beneficiário de qualquer tipo de bolsa ou financiamento deverá observar 

as regras de acordo com o contrato vigente.

PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE

 

O aluno pode pagar a semestralidade de duas formas: à vista ou parcelada.

Pagamento à vista:

 

No pagamento à vista, o aluno quita o valor total correspondente às disciplinas 
com validade para o respectivo período letivo e curso requeridas por ocasião da 

matrícula.

 

A opção pelo pagamento à vista deve ser requerida pelo aluno no ato da 

respectiva matrícula e vale para todas as disciplinas com validade no respectivo 
período letivo e curso para qual se matriculou e solicitou o pagamento à vista. 

Eventuais complementações de matrícula seguem a mesma opção de pagamento 
solicitada anteriormente.

 

Se o aluno efetuar complementações de matrícula após o período regular desta, 
deve pagar, no ato e integralmente, o valor correspondente às disciplinas em que 
estiver se matriculando.

 

No pagamento à vista, é concedido um benefício, em percentual a ser definido 
semestralmente pela Diretoria Administrativo-Financeira  da FVP, aplicado 

somente sobre os valores pagos diretamente pelo aluno à FVP, não abrangendo 
valores referentes a bolsas, descontos, gratuidades e/ou financiamentos.  

IMPORTANTE:
 

A data do vencimento do pagamento à vista é a mesma data do 

vencimento da primeira parcela da semestralidade, fixada no Calendário 
Acadêmico.

 
A data de vencimento, de acordo com o contrato de prestação de 

serviços, é dia 08 de cada mês. Após esta data todo e qualquer benefício será 
suspenso no mês em que houver o atraso com exceção de (FIES E PROUNI).

NORMAS DE CONDUTA E REGIME DISCIPLINAR

 A FVP propugna por um conjunto de princípios éticos e orientações para a vida 

acadêmica, direcionados a manter padrões de respeito e boa convivência, 
necessários à qualidade de ensino e aprendizagem, que devem ser observados 

pelo aluno.
 

Dessa forma, o ato de vínculo ou matrícula do aluno em um curso de graduação, 
constitui-se em compromisso, formal e explícito, de respeito a esses princípios, 

orientações e normas estabelecidas pelos órgãos competentes da Faculdade.

GESTÃO ACADÊMICA

Direção Geral: Prof. Cleonildo Lopes Da Silva 

cleonildolopes@faculdadevaledopajeu.com 

Direção Acadêmica: Profa. Claudineide Cristian de Lima 

E-mail: direcaoacademica@faculdadevaledopajeu.com 

Direção Administrativo - Financeiro: Gabrielle Silva dos Santos

 

E-mail: financeiroadm@faculdadevaledopajeu.com
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COORDENAÇÕES DE CURSO 

UNIDADE SÃO JOSÉ DO EGITO

  

 

CURSO

 

COORDENADOR (A)

 

CONTATO
Direito

 

Rênio Líbero Leite Lima

 

(87) 99629-1800
Enfermagem

 

Genildo

 

Medeiros da Silva

 

(83) 99604-7882
Pedagogia

 

Claudineide Cristian de Lima

  

(87) 99996-9320
Administração

 

Inaldo Patrício de Freitas Severino

 

(83) 99653-6634
Ciências Contábeis

 

Inaldo Patrício de Freitas Severino

 

(83) 99653-6634

 

NÚCLEOS ACADÊMICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

 

NÚCLEO

 

COORDENAÇÃO/GESTÃO

 

CONTATO
Secretaria Acadêmica

 

Catarina Gomes da Costa

 

(87) 9.9948-1802 
(opção 1)

Biblioteca

 

Tatiane Vieira Gonçalves

 

(87) 3844-1941 
Centro de Apoio ao Aluno

 

Claudineide

 

Cristian de Lima

 

(87) 3844-1941

Coordenação de Extensão

 

Profa. Ana

 

Cristina

 

Rodrigues de 
Vasconcellos

 

(87) 3844-1941 

Coordenação de Pesquisa

 

Profa. Ana

 

Cristina

 

(87) 3844-1941

Acadêmico. A concessão do trancamento ou do reingresso está condicionada à 

inexistência de quaisquer débitos pendentes de liquidação, sejam de natureza 
financeira ou acadêmica.

Uma vez concedido o reingresso, o aluno, para efetuar a matrícula, deve observar 
as instruções e os procedimentos de matrícula, disponível a cada semestre no 

site www.faculdadevaledopajeu.edu.br. 

 

IMPORTANTE:

 

a) O reingresso implica, obrigatoriamente, aceitação, pelo aluno, do sistema 

curricular e acadêmico e das normas vigentes na ocasião do reingresso, 
acarretando, eventualmente, estudo e adaptação de currículo. Neste caso, o 

aluno deve consultar a coordenação de seu curso para verificar as adaptações 
curriculares que, eventualmente, forem necessárias.

 

b) Se o curso em que o aluno estava matriculado estiver suspenso ou em 
extinção, não é concedido o reingresso.

 

c) O aluno beneficiário de qualquer tipo de bolsa ou financiamento deverá 
observar as regras de acordo com o contrato em vigor.

 

d) O aluno que possuir débitos pendentes de liquidação não tem a sua matrícula 

liberada no sistema de atendimento da Secretaria Acadêmica.

 

e) Não serão aceitos pedidos de trancamento de curso após a aplicação da 

primeira avaliação (AV1), de acordo com o período informado no calendário 
acadêmico.

 

Cancelamento do curso 

O cancelamento é a interrupção do vínculo de matrícula do aluno e implica 

desligamento total do curso e renúncia à vaga.  

O aluno que solicitar o cancelamento do curso perde o direito de se transferir para 
outra instituição. O retorno à FVP fica sujeito à realização de novo processo 

seletivo (vestibular) ou de ingresso por transferência de outra instituição de ensino 
superior para a FVP.

 
Não serão aceitos pedidos de cancelamento de curso após a aplicação da 
primeira avaliação (AV1), de acordo com o período informado no calendário 

acadêmico.

 A concessão do cancelamento e ou do reingresso está condicionada à 
inexistência de quaisquer débitos pendentes de liquidação, sejam de natureza 
financeira ou acadêmica.
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Cancelamento de matrícula em disciplinas 
Cancelamento é a interrupção de matrícula em disciplinas curriculares em que o 
aluno está matriculado, tornando sem efeito os atos escolares realizados na 

disciplina em que o aluno solicitou o cancelamento.

 

O cancelamento de disciplinas em que o aluno está matriculado depende de 

solicitação formal, a ser efetuada junto ao Atendimento da Secretaria Acadêmica 
da FVP até

 
não aplicação da primeira avaliação do semestre de acordo com o 

período definido calendário acadêmico.  

As obrigações financeiras e os procedimentos administrativos decorrentes de 

cancelamento de matrícula nos cursos de graduação encontram-se no Regimento 
Geral da FVP.   

O aluno beneficiário de qualquer tipo de bolsa ou financiamento deverá observar 
as regras de acordo com o contrato vigente.

 

Trancamento de matrícula
 

O trancamento de matrícula é a suspensão temporária dos estudos, com reserva 
de vaga, que ocorre automaticamente quando o aluno não renova a sua matrícula 

para o(s) período(s) letivo(s) subsequente(s).

 O trancamento tem validade de, no máximo, seis semestres letivos regulares 

consecutivos. Após esse prazo, fica caracterizado o abandono de curso e a perda 
do vínculo do aluno com o seu curso.

 
Nesse caso, o aluno perde o direito à vaga, ficando impossibilitado de efetuar 
nova matrícula e de solicitar transferência interna ou transferência para outra 
instituição de ensino superior.

 
O retorno do aluno ao quadro discente da FVP deve ocorrer dentro do prazo de 
validade do trancamento de matrícula e se efetiva mediante solicitação de 

reingresso.

 

O retorno do aluno ao quadro discente da FVP, após o prazo de validade do 

trancamento de matrícula, fica resguardado à Instituição, que tem o direito de 
conceder a readmissão, mediante a existência de vaga para o curso.

A solicitação de reingresso deve ser efetuada junto ao Atendimento da Secretaria 
Acadêmica da FVP, observados os prazos estabelecidos no Calendário 

COORDENAÇÃO DE CURSO

 

A coordenação de curso é responsável pela elaboração e execução do projeto 
político-pedagógico, apoiando e orientando o corpo discente e docente nas 
questões acadêmicas.

 

Cabe ao coordenador zelar pela elaboração e execução do Projeto Pedagógico 
do curso, visto que deste emana todas as diretrizes para a integralização do 
curso e para a formação de futuro profissional de qualidade.

 

Recomenda-se que os alunos conheçam o respectivo coordenador de seu 
curso. O nome e e-mail podem ser encontrados na página do curso em sua 

unidade de matrícula.
 

Os coordenadores possuem disponibilidade de agenda específica para o 

atendimento aos alunos do curso, futuros alunos e outros interessados. 
Consulte e agende. Eles terão o prazer em sanar suas dúvidas, ouvir suas 

críticas e sugestões, bem como seus comentários em relação ao curso, corpo 
docente e outros.

CAE -
 

CENTRO DE APOIO AO ESTUDANTE:
 

O Centro

 

de Apoio ao Estudante (CAE) foi criado

 

para ter um relacionamento 
mais próximo com os nossos alunos, ajudando nas questões acadêmicas do 

curso e possibilitando uma trajetória de sucesso na instituição. É responsável 
pelo relacionamento e acolhimento dos alunos, auxiliando e orientando no 

atendimento e gestão da permanência. Os atendimentos são realizados de 
forma personalizada, a fim de que todos os trâmites dessa assistência sejam 

desenvolvidos com agilidade e eficiência. 

 

Queremos proporcionar ao aluno um acompanhamento durante todo o seu 

curso. Almejamos o seu aproveitamento acadêmico para uma formação 
profissional qualitativa, através da ampliação da compreensão sobre as 

diversas instâncias do ensino superior. Gostaríamos de orientar o aluno a ficar 
sempre atento ao calendário acadêmico, pois lá constam informações 
importantes para todo o semestre, como datas de provas e prazos para 
diversos tipos de solicitações sobre trancamento de curso ou disciplina, 
cancelamento etc. 
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FALE CONOSCO E OUVIDORIA

 

A ouvidoria tem como principais atribuições mensurar e solucionar problemas 
da instituição ou prevê-los. Para isso, analisa, investiga e encaminha aos 

setores competentes as solicitações recebidas, de forma imparcial e autônoma, 
acompanhando o processo até a solução final. O procedimento para a abertura 

de um processo é simples basta enviar e-mail para 
direcaoacademica@faculdadevaledopajeu.com

 

.Caso o assunto possa ser tratado 
através de outros setores, sua mensagem será direcionada através do

 

“Fale 
Conosco”. 

 

Nosso atendimento de segunda a sexta das 14h às 22h

 
e aos sábados das 

8h às 12h.
  

 

O Centro

 

de Apoio ao Estudante (CAE) foi criado

 

para ter um relacionamento 
mais próximo com os nossos alunos, ajudando nas questões acadêmicas do 

curso e possibilitando uma trajetória de sucesso na instituição. É responsável 
pelo relacionamento e acolhimento dos alunos, auxiliando e orientando no 

atendimento e gestão da permanência. Os atendimentos são realizados de 
forma personalizada, a fim de que todos os trâmites dessa assistência sejam 

desenvolvidos com agilidade e eficiência. Queremos proporcionar ao aluno um 
acompanhamento durante todo o seu curso. Almejamos o seu aproveitamento 

acadêmico para uma formação profissional qualitativa, através da ampliação da 
compreensão sobre as diversas instâncias do ensino superior. Gostaríamos de 
orientar o aluno a ficar sempre atento ao calendário acadêmico, pois lá 

constam informações importantes para todo o semestre, como datas de provas 
e prazos para diversos tipos de solicitações sobre trancamento de curso ou 

disciplina, cancelamento etc.

a. Condições para concessão de Exercícios Domiciliares

O aluno tem direito a Exercícios Domiciliares –

 

ED, caso se enquadre em uma 
das seguintes situações:

 

a) incapacidade física relativa, incompatível com os trabalhos escolares, desde 

que haja as condições intelectuais e emocionais necessárias para o 
prosseguimento da atividade escolar em novos moldes;

 

b) estado de gravidez a partir do oitavo mês (32 semanas) e por um período de 
três meses, com possibilidade de antecipação ou de prorrogação nos casos 

extraordinários, a critério médico.

 

ATENÇÃO: Quando a patologia apresentada pelo aluno implicar incapacidade 

de exercício da atividade intelectual, não é concedido esse regime, pois ele não 
significa uma prorrogação do período escolar, mas uma forma de compensar, 

em casa, durante o período da incapacidade física, a impossibilidade 
temporária de frequentar as aulas.

 

Se o aluno tiver necessidade de ED, deve observar as seguintes condições, 
além das citadas acima:

 

a) não é possível conceder ED em atividades acadêmicas que exigem a 
presença física do aluno e acompanhamento individual do professor. Se houver 
alguma atividade acadêmica com essa exigência, ela está assinalada na 
estrutura curricular do curso e/ou no Projeto Pedagógico (Consultar o 

Coordenador de Curso nestes casos);
 

b) não é concedido o regime de ED quando o afastamento for igual ou inferior a 

15 (quinze) dias;

 
c) não se concede ED com validade retroativa, pois, devido à finalidade desse 

regime, não há sentido em solicitá-lo após o aluno estar recuperado da 
incapacidade física que impossibilitava sua frequência às aulas.

DOMICIALIARES DISPONÍVEL NO SITE DA FVP-
https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/

 

 
 Exercícios Domiciliares

O regime de Exercícios Domiciliares está regulamentado pelo Regimento Geral 

da Faculdade Vale do Pajeú –

 

FVP. 

 

Este regime constitui orientação básica para estudo individual de conteúdo 

programático de determinada disciplina, servindo como compensação de 
ausência às aulas e como instrumento de avaliação da aprendizagem.
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Condições para concessão de Regime Especial de Estudos

A concessão do Regime Especial de Estudos se

 

destina a alunos formandos, 
matriculados no penúltimo semestre, no máximo, para a conclusão do 

respectivo curso e que se enquadrem em uma ou mais das seguintes 
situações: 

a) coincidência de horários entre disciplinas ou atividades acadêmicas 

necessárias à conclusão do curso, desde que o aluno esteja matriculado em 
todas as disciplinas/atividades que faltam para a conclusão do curso;  

b) em caso de disciplina ou atividade acadêmica sem oferta ou com 
turma/horário dissolvido, desde que não haja outra opção de matrícula ou 

disciplina equivalente; 

c) disciplina ou atividade acadêmica de currículo em processo de extinção, se 

não houver oferta regular e desde que não haja possibilidade de cursar 
disciplina equivalente;

 
d) disciplina ou atividade acadêmica oferecida em horário noturno de sexta-
feira e/ou em sábado, em caso de vinculação religiosa que constitua 
impedimento de cursar, desde que não haja alternativa de oferta da mesma 

disciplina.
 O número de disciplinas a ser concedida à esse Regime deve ser definido pela 

Coordenação de Curso e Direção Acadêmica. 

 IMPORTANTE: Não há concessão do Regime Especial de Estudos quando o 

motivo for coincidência com horários de trabalho ou com outras conveniências 
de caráter particular do aluno. Além disso, há disciplinas/atividades que não 

podem ser cursadas nesse regime, face às suas peculiaridades. Em qualquer 
caso, será sempre necessário o aval do Coordenador de Curso para tal 

concessão.

 DE ESTUDOS NO SITE DA FVP-

https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/
 

SECRETARIA ACADÊMICA

A vida acadêmica dos discentes é acompanhada pela Secretaria Acadêmica, 
setor para onde há encaminhamento de demandas não destinada ao setor de 

atendimento ao aluno.

Serviços disponíveis para solicitação de serviços

 

de forma presencial e no 

Portal do Aluno:

 

(X) Histórico               

                

(X) Mudança de Curso ou Turno

 

(X) Ementas/Planos de Ensino

 

(X) Colação de Grau

 

(X) Entrega de Atividades Complementares

 

(X) Análise de Abertura de Vagas

 

(X) Matrícula

 

(X) Rematrícula

 

(X) Validação de Matrícula

 

quando realizada pelo Portal do Aluno

 

(X) Trancamento e Cancelamento de

 

disciplina/curso

 

(X) Solicitação de Regimes Estudos Domiciliar e Excepcional

 

IMPORTANTE: Verificar os prazos para finalização de cada processo 
requerido junto à Secretaria Acadêmica.

 
 

TABELA  
SOLICITAÇÃO

 
VALOR R$

 
PRAZO

DISPENSA DE DISCIPLINA (POR 
DISCIPLINA)

 

R$ 40,00

 
ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA (2ª VIA)

 

R$ 10,00

 

ATÉ 3 DIAS ÚTEIS

HISTóRICO (2ª VIA)

 

R$ 20,00

 

ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

EMENTAS (POR DISCIPLINA)

 

R$ 10,00

 

ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

REVISÃO DE APROVEITAMENTO DE 
DISCIPLINA

 

R$ 20,00

 

ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

REVISÃO DE PROVA R$ 25,00 72h

REPOSIÇÃO DE PROVA (POR DISCIPLINA) R$ 20,00 -

INCLUSÃO DE DISCIPLINA - ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

TRANSFERÊNCIA - ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA R$ 50,00 48h
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BIBLIOTECA
Disponibilizamos a nossa comunidade acadêmica Bibliotecas Virtual e Física. 
Nossa Biblioteca Virtual

 

(BV) conta

 

com mais de 8

 

mil títulos e um acervo físico 

com milhares de exemplares voltados para as áreas de interesses específicos 
dos cursos oferecidos pela instituição. Tanto o acervo físico,

 

quanto o Virtual é 

composto por livros, periódicos, monografias, TCCs, anais

 

e

 

folhetos. Os 

serviços oferecidos e a consulta ao acervo são disponibilizados aos alunos, 

professores e colaboradores da FVP.

 

O acesso a Biblioteca Virtual é pelo site da FVP: 

https://faculdadevaledopajeu.edu.br/biblioteca/

 

Para o primeiro acesso entre em contato com a Central da Biblioteca pelo e-

mail: bibliotecafvp@faculdadevaledopajeu.com

 
ou pelo Telefone: (87) 3844 –

1941.
 

A Biblioteca Física da FVP disponibiliza a seus alunos um importante acervo 
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.  
As consultas para verificação da existência e da disponibilidade dos títulos 
procurados, bem como a reserva e renovação de obras, são feitas através de 
computadores, na própria Biblioteca

 
ou pela web através da página da 

Biblioteca

 
no site da FVP. 

 O serviço de empréstimo é restrito à comunidade universitária e o aluno poderá 
fazer o empréstimo

 

de 03 (três) livros pelo prazo não superior a 07 (sete) dias.

Para o primeiro acesso, os calouros devem

 

ir

 

presencialmente à

 

Biblioteca

 

para 
efetuar o cadastro no sistema interno de gestão.

 
O atraso na devolução implica pagamento de uma multa de permanência por 
dia e por item, até que seja feita a devolução do material.

 

O valor é de R$ 1,50 
(um real e cinquenta centavos) por dia de atraso, e esse valor é cobrado por 
livro que foi efetuado o empréstimo.

 

Informações, Normas e Serviços estão no Regulamento da Biblioteca, 
disponível no site: https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO

 
 

Os cursos da Escola de Extensão da FVP garantem ao aluno um alto nível de 
educação complementar e continuidade com baixo valor de investimento e uma 

curta duração, o que garante um alto desenvolvimento prático e uma economia 
de tempo em seu dia a dia. Com as oportunidades oferecidas com os cursos de 

extensão, você poderá caminhar por diversas áreas do conhecimento e se 
especializar na que mais se encaixa em seu perfil. Alunos da FVP possuem 

descontos em todos os cursos e garantem validação das horas de estudos 
como atividade complementar. Além disso, ofertamos cursos atuais que 

possibilita ao aluno desenvolver habilidades e competências conforme a 
necessidade do mercado profissional.

E-mail: direcaoacademica@faculdadevaledopajeu.com

professor orientador, bem como a equipe a que faz parte, afinal essa 

responsabilidade é imprescindível para o bom andamento e sucesso do 
trabalho.

 

É OBRIGATÓRIA A LEITURA DO REGULAMENTO DOS PROJETOS 

INTERDISCIPLINARES DISPONIBILIZADO NO SITE DA FVP 
https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/

 

E FIQUE ATENTO AO 
CRONOGRAMA E PRAZOS DO SEMESTRE PARA ESSA DISCIPLINA.

 

Trabalho de Conclusão de Curso –

 

TCC

 

O Trabalho de Conclusão de Curso –

 

TCC é uma disciplina obrigatória para os 

cursos de Bacharelado e Licenciatura da FVP.

 

Trata-se de uma disciplina que ocorre em dois semestres que se constituem 
como etapas do trabalho: no penúltimo semestre o aluno faz um projeto e no 
último, uma monografia ou um artigo (O modelo de trabalho final é definido pela 

Coordenação de Curso) que deve ser defendida publicamente para uma banca 
de professores especialistas na área do tema escolhido.

 

Por se tratar de uma disciplina de cunho prático, o aluno deve ficar atento às 

orientações do professor escolhido para orientá-lo, assim como ao cronograma 
das atividades desenvolvidas na disciplina.  

CONCLUSÃO DE CURSO DISPONÍVEL NO SITE DA FVP-
https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/  
Regimes especiais

 
O Regime Especial de Estudos é regulamentado pelo Regimento Geral e se 
trata de modalidade excepcional de cumprimento de disciplina(s) ou 

atividade(s) acadêmica(s) mediante redução das atividades presenciais e sob a 
forma de programa de estudos e trabalhos acadêmicos, realizados pelo aluno 

sob orientação, acompanhamento e supervisão docente. O programa de 
estudos e trabalhos acadêmicos, a ser explicitado em cronograma, 

compreenderá, entre outras atividades: exercícios, tarefas, estudos, consultas, 
pesquisas e elaboração de trabalhos escolares, estabelecidos previamente 

pelo professor responsável, além de encontros presenciais obrigatórios e 
interações periódicas por correio eletrônico e outros meios acessíveis, 

definidos pelo professor.
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RESUMO DA FINALIZAÇÃO DA NOTA: AV1+AV2/2

A substituição de uma das provas que constituem o semestre, ou seja, Prova 
AV1 e Prova AV2, ou a recuperação, total ou parcial, de uma das notas parciais 
em sua totalidade, realiza-se através da chamada Prova de Segunda Chamada 
ou Prova Substitutiva, realizadas em período disponibilizado no calendário 
acadêmico.  Para realização de tal Prova, o aluno deverá ter a frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A realização da

 

Prova de 
Segunda Chamada ou Substitutiva sem a frequência mínima obrigatória 
implica nulidade do ato.

 

Para fazer a prova de segunda chamada, o aluno deverá fazer um

 

pedido 
formal no Portal do aluno

 
ou presencialmente na secretaria acadêmica da FVP.  

No caso de prova de segunda chamada, o requerimento deve vir anexado de 
um pedido com justificativa plausível e documento que justifique a ausência na 
avaliação a ser substituída.

 

Há que se destacar que a constituição do requerimento garante a substituição 
da avaliação. Haja vista, conforme o regimento da FVP, só ser fornecida 
substituição de avaliação mediante justificativa devidamente documentada 
(atestado médico, atestado de viagem à trabalho, boletim de ocorrência).  

Para participação na prova de segunda chama o discente além de solicitar no 
período previsto em calendário acadêmico, também deve pagar uma taxa
estabelecida pela Direção Geral.

 

AVALIAÇÃO DA FVP DISPONÍVEL NO SITE DA FVP-

 https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/

 Projetos Interdisciplinares

 Trata-se de uma disciplina de cunho prático que faz parte de todos currículos 

dos

 

cursos de Graduação da FVP.

 
No início de cada semestre o aluno receberá orientações acerca de como fazer 

o trabalho, como deverá ser feita a sua produção e apresentação, além do 
nome do professor/orientador responsável e como se darão as orientações do 
trabalho.

 

Tratando-se de uma disciplina que não é constituída em um dia da semana ou 
sala específicos, o aluno deve ficar atento e procurar cotidianamente o seu 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA

A Coordenação de Pesquisa é responsável pelo planejamento, 
acompanhamento, aplicação

 

de projetos de pesquisa na FVP, em parceria com 

Coordenação de Curso, Discentes, Docentes e toda a Comunidade Acadêmica 
oportunamente envolvida.

 

São atividades da Coordenação de Pesquisa da FVP:

 

• Administrar projetos de pesquisa.

 

• Implantar grupos de trabalho e acompanhar o desenvolvimento do projeto 

junto aos grupos.
 

• Desenvolver e fomentar pesquisas sobre as diversas áreas dentre dos 

campos de ação dos cursos. 

• Administrar e impulsionar as publicações científicas da FVP.  

• Auxiliar os coordenadores de curso no planejamento e aplicação de eventos 
no âmbito da pesquisa. 
• Administrar e promover a divulgação dos resultados dos projetos de pesquisa 
e realizar

 
a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos e em revistas 

científicas.

 
• Impulsionar

 

a qualidade das práticas de uso da estrutura de pesquisa, como 
laboratórios e equipamentos.

 • Incentivar a publicação de livros e artigos de caráter didático, científico, que 
representem a produção dos Técnicos, Discentes e Docentes da Instituição.

 E-mail: direcaoacademica@faculdadevaledopajeu.com

 DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 

Os documentos institucionais
 

norteadores dos processos acadêmico, 
administrativo e financeiro da FVP

 
estão disponíveis à toda a comunidade 

acadêmica pelo nosso site h�ps://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/
 

Plano de Desenvolvimento Institucional 

Regimento Geral 

Projetos Pedagógicos dos Cursos
 

Programas e Regulamentos
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INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Calendário Acadêmico: 

O calendário acadêmico é um documento institucional publicado no site que 

deve descrever todas as datas previstas

 

dos acontecimentos acadêmicos 
como:

 

Renovação de matricula, período de realização das avaliações de 
aprendizagem, recessos, período de realização da 2ª chamada, datas de 

reuniões com representantes e entre outros.

 

Todas as atividades ou operações acadêmicas só poderão ser realizadas se 

prevista e dentro prazo do calendário acadêmico.
 

Portal do aluno
 

O portal do aluno
 

é uma funcionalidade, disponível a todos os alunos, que 
permite a interação com os recursos necessários para o acompanhamento da 

vida acadêmica. 

No portal, o aluno poderá, entre outras funcionalidades:  

1. Visualizar notas e frequências; 
2. Acompanhar as atividades complementares registradas;

 
3. Obter boletos de pagamentos das parcelas;

 
4. Solicitar a 2ª chamada de avaliação;

 
5. Visualizar o quadro de horário;

  6. Obter o material de estudo disponibilizado pelo docente;

 7. Fazer solicitações de serviços acadêmico e financeiros;

 8. E vários outros...

 
Para primeiro acesso ao Portal do Aluno: 

 
Acesso o

 

link do Portal do Aluno www.faculdadevaledopajeu.edu.br

  
Preencha os dados de matrícula

 

(login)

 

e senha provisória

 

(gerada na 

secretaria acadêmica).

Atividades Complementares

 As atividades complementares são atividades extracurriculares pertinentes a 
diferentes modalidades; essas atividades são exigências legais para 

complementar os objetivos formativos e o perfil o do curso. Em caráter de 
normatização, são definidas em normas específicas para cada curso e estão 

sujeitas a requisitos e condições estabelecidos para sua 
incorporação/aproveitamento ao respectivo currículo. É necessário que  o aluno 
deve se matricular na disciplina e entregar as horas exigidas para o 

cumprimento dos créditos do semestre em questão. O setor responsável pelas 
ACs –

 

Atividades Complementares é a Secretaria Acadêmica e o aluno deve 

procurá-la sempre que surgirem dúvidas quanto à validade da atividade que fez 
ou irá fazer. 

 COMPLEMENTARES NO SITE DA FVP 

https://faculdadevaledopajeu.edu.br/ouvidoria/

 

NO REGULAMENTO ESTÃO 
DISPONÍVEIS TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 

CUMPRIMENTO DAS ACS. 

 

 

Sistema de Avaliação da Aprendizagem

 

 

O aluno é considerado aprovado numa disciplina quando obtiver a MF igual ou 

superior a 7,0 (sete) e um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. Caso obtenha média inferior a 4.0 (3.9 ou menos) ou frequência 

inferior a 75%, o aluno estará automaticamente reprovado no componente 
curricular, sem direito a participar do Exame Final (Avalição Final). O aluno que 

não atingir a média igual ou superior a 7,0 (sete),

 

e sua ficar 6,9<4,0, deverá 
fazer uma nova avaliação que contempla todos os conteúdos abordados na 

AV1 e AV2. 

 

Trata-se da Avaliação Final -

 

AF, avaliação constituída como uma forma de 
recuperação do rendimento não alcançado na soma das duas metades do 

semestre. Nesse contexto, aplica-se então a seguinte fórmula: (MF + AF)/2 ≥ 
5,0 A reprovação, seja por falta de frequência, seja por insuficiência de nota, 

implica a repetição da respectiva disciplina ou da atividade acadêmica, ficando 
o prosseguimento em atividade acadêmica ou disciplinas subsequentes 

condicionado aos requisitos de matrícula, previstos no currículo do curso.
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