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REGULAMENTO Nº 01, DE 20 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a regulamentação da forma de
composição, dinâmica de funcionamento e
especificação de atribuições da Comissão
Própria de Avaliação – CPA.

A DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE EUROPEIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
MARKETING – FEPAM, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 14 da Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, regulamentada pela Portaria 378 de 27/05/2015, resolve:
SEÇÃO I – DA NATUREZA
Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação (CPA), instituída pela Lei 10.861 de 14/04/04, tem
como atribuições a condução dos processos de avaliação internos da Instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP (Art. 11 da Lei 10.861/04).
A comissão é elemento obrigatório para todas as instituições de ensino superior do País e tem
por objetivo avaliar a IES de forma autônoma, apresentando seu relatório de avaliação para o
dirigente institucional e para o INEP, possibilitando a IES o aperfeiçoamento de seus processos
internos no que diz respeito às dez dimensões do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior).

SEÇÃO II - DA CONSTITUIÇÃO
Art. 2º A Comissão Própria de Avaliação, constituída por ato do dirigente máximo da
Instituição de Ensino Superior, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade
universitária e da sociedade civil organizada, e vedada à composição que privilegie a maioria
absoluta de um dos segmentos, com mandato de dois anos e permitida recondução, sendo
possível revogação do mandato por ineficácia ou não comprometimento, com substituição de
acordo com as condições estabelecidas neste artigo (Art. 11 inciso I da Lei 10.861/04).
§ 1º Nessas condições, os dados da instituição que se estrutura a CPA são:
Nome/ Código da IES (1894): FACULDADE EUROPEIA DE ADMINISTRAÇÃO E
MARKETING
Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos sem fins lucrativos
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Estado: Pernambuco
Município: Jaboatão dos Guararapes
§ 2º A Comissão Própria de Avaliação, será designada pelo Diretor por meio de Portaria, e terá
a seguinte composição:
I – Presidente da CPA: Professora Msc. Sylvia Karla Gomes Barbosa
II – Representante do Corpo Docente: Professora Msc. Nut Leão Rapazzo
III- Representante do Corpo Técnico Administrativo: Bibliotecária Liliane Rodrigues de Assis
IV – Representante do corpo discente: Asenete Batista da Silva
V – Representante da Sociedade Civil Organizada: Maria Salete Rodrigues de Santana,
representante da ONG Lar de Maria.

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA
Art. 3º Compondo o processo de avaliações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES e com execução operacional por parte do Instituto Nacional de Estudos e
pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
constituída por meio da presente, tem como atribuição básica a coordenação de processos
internos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação de informações solicitadas
pelo INEP, conforme art. 7º da Portaria nº 2.051, de 09 de julho de 2004.
Diante disso, compete à CPA:
I - Acompanhar os processos de auto avaliação da instituição;
II - Planejar, desenvolver e coordenar a supervisão da avaliação interna da faculdade;
III - Solicitar dos cursos os planos e metas;
IV - Avaliar o cumprimento dos objetivos e metas dos diversos cursos e da faculdade;
V - Dar ampla divulgação de todas as suas atividades no âmbito da CPA

Art. 4º Compete ao coordenador da CPA:
I - Elaborar o relatório anual de avaliação;
II - Convocar e presidir as reuniões;
III - Representar a Comissão, quando necessário;
II - Elaborar as atas das reuniões;
V - Prestar informações aos membros da CPA sobre melhorias, apontadas anteriormente como
fragilidades, nas avaliações internas.
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Art. 5º Compete aos membros da CPA:
I- Participar das reuniões, sempre que convocados;
II - Contribuir com discussões na busca de soluções para fragilidades institucionais, quando
houver;
III - Manter atualizado endereço, telefone e correio eletrônico, junto à Coordenação da
Comissão;
IV - Dar ampla divulgação de todas as suas atividades, no âmbito dos segmentos a que
representam.

SEÇÃO IV- DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 6º Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que
giram em torno dos eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o
desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros
aspectos. As informações obtidas com o Sinaes são utilizadas pelas IES, para orientação da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para
orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público
em geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições.

Art. 7º A auto avaliação Institucional é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)
e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da auto avaliação institucional da CONAES. O
funcionamento da CPA terá reuniões ordinárias mensais convocadas com, no mínimo 48 horas
de antecedência pela coordenação, mediante comunicação expressa dos temas a serem tratados.

Art. 8º. As dimensões que serão avaliadas pela CPA segundo orientação do CONAES são as
seguintes:
I. Missão e Desenvolvimento Institucional.
II. As políticas para a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluindo os estímulos para a produção acadêmica, para as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
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III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere em sua
contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
IV. A comunicação com a sociedade.
V. As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico administrativo, seu
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.
VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade
dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação
dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.
VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação.
VIII. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia
da auto avaliação institucional.
IX. Políticas de atendimento ao estudante.
X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior.

SEÇÃO V- DOS OBJETIVOS DA CPA
Art.9º A CPA deverá promover semestralmente a auto avaliação institucional para identificar e
estudar as possibilidades de ações de melhoria dos serviços prestados pela IES a sua
comunidade acadêmica, sendo posteriormente configurado em um só relatório anual.

Art 10º Os indicadores que norteiam tais critérios de estudo, são retirados dos relatórios de auto
avaliação institucional, construído segundo a análise dos resultados da participação da
comunidade acadêmica da referida IES, em um processo constante de avaliação das
potencialidades e fragilidades. A avaliação, busca trabalhar com as dimensões indicadas pelo
CONAES – Diretrizes para Avaliação das Instituições de Educação Superior – que apresenta a
concepção, os princípios e as dimensões do SINAES e define as formas de sua implementação,
(2004).
Diante disso, constituem-se como objetivos da CPA:
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I-

Manter a comunidade acadêmica informada e consciente da eficácia da avaliação
como instrumento promotor da eficiência e qualidade, para alcance dos objetivos
institucionais;

II-

Manter um alto nível de qualidade em todos os serviços acadêmicos e
administrativos;

III-

Obter os dados necessários à tomada de decisão em todas as instâncias;

IV-

Manter a integração entre prática avaliativa e o processo administrativo desta IES.

V-

Conduzir autonomamente o processo de auto avalição da Faculdade, envolvendo as
dimensões sistêmicas listadas no art. 8º desta, com vistas a identificar o seu papel e
o significado de sua atuação;

VI-

Realizar semestralmente a coleta de dados das percepções dos vários segmentos da
comunidade acadêmica, tanto interna como externamente, utilizando métodos
quantitativos e qualitativos de levantamento dessas percepções;

VII-

Produzir relatórios semestrais com uma sistematização dos anseios de todo o público
interessado, buscando uma melhoria contínua fundamentada nas avaliações
realizadas;

VIII- Promover a reformulação de políticas institucionais e de modelos de gestão
acadêmica e administrativa, através da implantação de medidas apontadas pelo
processo de avaliação.

Art. 11º. O regulamento entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de 2015.

___________________________
Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral FEPAM
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REGULAMENTO Nº 02, DE 20 DE JULHO DE 2015.

Dispõe sobre a regulamentação do Trabalho de
Conclusão do Curso – TCC de Administração
da Faculdade Europeia de Administração –
FEPAM.

A DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE EUROPEIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
MARKETING- FEPAM, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 14 da Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, regulamentada pela Portaria 378 de 27/05/2015, resolve:
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas à elaboração,
acompanhamento, orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC de
Administração da FEPAM.
SEÇÃO II – DA NATUREZA DO TCC DE ADMINISTRAÇÃO DA FEPAM

Art. 2º O TCC se trata de um componente curricular obrigatório e individual, sendo requisito
indispensável à conclusão de curso do formando;

Art. 3º O tema do TCC é de livre escolha do discente, em conformidade com as linhas de
pesquisa do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPESQ da FEPAM.

Art. 4º O TCC deve ser elaborado sob a orientação de um professor da linha de pesquisa
referente ao tema escolhido pelo discente, podendo ser interno ou externo à FEPAM.
Parágrafo Único. O orientador externo pode ser escolhido apenas em condições de
indisponibilidade dos docentes da FEPAM, sendo o processo analisado e conduzido pela
Coordenação.
SEÇÃO III – DA FINALIDADE E OBJETIVOS DO TCC
Art. 5º O TCC atende aos seguintes objetivos:
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I – Estimular o desenvolvimento do espírito científico, analítico ou empreendedor dos
discentes, capacitando-os para a elaboração de artigo, relatório de consultoria ou plano de
negócio.
II – Criar condições favoráveis para que o aluno possa correlacionar e aprofundar os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no curso, conduzidos pelo raciocínio lógico e
analítico, pela reflexão crítica e pela criatividade;
III – Propiciar ao aluno o contato com métodos científicos e o aprendizado de técnicas
específicas de investigação;
IV – Desenvolver o aspecto integrador do ensino, visando à consolidação do caráter
interdisciplinar, através da realização de atividades práticas integradas e supervisionadas;
V – Contribuir para o surgimento e enriquecimento de projetos de pesquisa científica,
análise de processos empresariais ou projetos de negócios articulados às necessidades da
comunidade local;
VI – Criar condições favoráveis para aproveitar o perfil do aluno através de trabalhos
que incrementem a vivência do mesmo com o conhecimento adquirido na Instituição de Ensino
Superior, visando aumentar o nível de produção ao adequar o trabalho de conclusão de curso
ao perfil do discente e melhorar a qualidade dos seus resultados.
SEÇÃO IV – MODALIDADE DO TCC E NORMAS PARA ELABORAÇÃO

Art. 6º O TCC poderá ser desenvolvido em três modalidades, devendo ser escolhido um pelo
aluno: artigo científico, relatório de consultoria e plano de negócio.

Art. 7º A modalidade escolhida pelo aluno deverá estar em conformidade com as normas da
ABNT e compor os seguintes itens:
I-

Folha reservada para assinaturas da Banca Examinadora, para quaisquer das
modalidades de TCC escolhida;

§1º Para a modalidade de TCC, artigo científico, além do item I, deverá conter:
II – Resumo
III– Introdução;
IV – Fundamentação Teórica;
V – Metodologia;
9
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VI– Análise e Discussão dos Resultados;
VII – Considerações finais;
VIII – Referências;
§2º Para a modalidade de TCC, Plano de Negócio, além do item I, deverá conter:
II- Sumário executivo
III- Análise de mercado
IV- Plano de marketing
V- Plano operacional
VI- Plano financeiro
VII- Referências
§3º Para a modalidade de TCC, relatório de consultoria, além do item I, deverá conter:
II- Introdução
III- Diagnóstico empresarial
IV- Proposta de melhorias
V- Plano de ações
VI- Método de implementação
VII – Conclusão
VIII- Avaliação
IX-

Referências

Art. 8o São requisitos formais exigíveis no TCC:
a) Digitalizado e impresso em espaço 1,0 (simples), em papel branco tamanho A4;
b) Margens: superior e esquerda – 3 cm (três centímetros); inferior e direita – 2 cm (dois
centímetros);
c) O corpo do trabalho deve possuir no mínimo 8 (oito) e no máximo 25 (páginas)
páginas de texto escrito;
d) Ser entregue também em CD ROOM para a biblioteca.
SEÇÃO V – DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso será coordenado pela Coordenação de pesquisa da
FEPAM em conjunto com os professores orientadores dos projetos desenvolvidos pelos alunos,
conforme linha de pesquisa.
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Art. 10o São condições essenciais para a aceitação e da proposta de TCC:
I – Estar cursando o sétimo semestre do Curso;
II – Assinatura de termo de compromisso entre o estudante e o Professor Orientador,
com anuência da Coordenação do Curso, no período de matrícula correspondente ao 7º Período,
na disciplina de TCC I, com carga horária de 60h;
III – Ter o discente cadastrado, no início do 7º período, seu projeto na linha de pesquisa
do NUPESQ;
IV – Matricular-se na disciplina de TCC I, no 7º Período, com carga horária de 60h, e
TCC II no 8º período, com carga horária de 60h.

Art.11º São condições essenciais para a aprovação do TCC II:
I- Ter apresentado o TCC I na Jornada Científica – Fepam, para a comunidade
acadêmica, em forma de banner;
II- Ter frequência nas orientações acima de 75%;
III- Receber nota média acima de 7,0 em TCC I e TCC II;
IV- Ser aprovado na banca no final de TCC II e proceder as orientações necessárias para
a entrega final do trabalho;
IV- Entregar no fim do 8º Período, conforme prazo estabelecido no Calendário
Acadêmico do semestre correspondente o trabalho encadernado, na quantidade de
vias solicitada e a mídia digital.
SEÇÃO VI – DAS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR ORIENTADOR
Art. 12º Compete ao Professor Orientador do TCC:
I – Avaliar o tema de pesquisa escolhido pelo discente e sua adequação aos objetivos do
TCC e linha de pesquisa escolhida;
II – Estabelecer prazos para entrega dos relatórios de atividades desempenhadas pelos
discentes, bem como o trabalho final, que pode se tratar do artigo científico, do relatório de
consultoria e do plano de negócio;
III – Proceder a todos os encaminhamentos necessários para o bom andamento das
atividades de TCC;
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IV – Acompanhar, orientar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas
fases;
V – Sugerir bibliografia e outras fontes de pesquisa;
VI – Estabelecer atividades para cumprimento da carga horária semanal de seu
orientando;
VII – Encaminhar à Coordenação do Curso o planejamento e o cronograma das
atividades do TCC na data prevista no Calendário Acadêmico para a entrega dos programas das
disciplinas;
VIII – Orientar os alunos nas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração de
relatórios e material para apresentação dos resultados na banca de apresentação ou em eventos
científicos;
IX – Orientar os discentes quanto à proibição de realizar plágios de trabalhos
acadêmicos e as consequências dos mesmos;
X – Analisar, corrigir e entregar os relatórios referentes às diversas fases do projeto de
pesquisa realizadas pelo seu orientando;
XI – Informar à Coordenação do Curso qualquer tipo de irregularidade ocorrida em
relação às atividades dos alunos participantes do TCC;
XII – Avaliar e atribuir nota ao artigo científico, informando se todas as etapas da
pesquisa foram cumpridas pelo seu orientando;
XIII – Verificar, no prazo determinado, a qualificação de seu orientando para avaliar se
o mesmo está apto a concluir o TCC e proceder à apresentação oral perante a Banca
Examinadora;
XIV – Incluir o nome dos discentes nas publicações e trabalhos apresentados em eventos
científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva dos discentes;
XV – Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação;
XVI – Marcar e Presidir a Banca Examinadora do trabalho por ele orientado;
XVII – Comparecer às reuniões, convocadas pelo Coordenador do Curso, para discutir
questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC.
Art. 13o O Professor pode orientar, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 06 (seis) estudantes,
por semestre.
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Parágrafo Único – Cada dois alunos orientados representam 1 hora semanal no Plano de
Trabalho semestral do Professor Orientador.
SEÇÃO VII – DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTANDO
Art.14º São direitos do orientando:
I – Ter um professor orientador para o desenvolvimento do seu trabalho de curso e
definir com o mesmo a linha temática do TCC, em conformidade com as linhas de pesquisa no
NUPESQ;
II – Solicitar orientação diretamente ao Professor Orientador, no horário semanal
disponibilizado por este, para as atividades regulares de orientação;
III – Obter informação sobre as normas e regulamentação do TCC.

Art.15º São deveres do orientando:
I – Ter conhecimento e cumprir as determinações deste regulamento, assim como os
prazos relacionados ao cumprimento do TCC;
II – Participar do planejamento e executar, sob a orientação do Professor Orientador, de
todas as atividades estabelecidas no cronograma do TCC.
III – Elaborar e apresentar os resultados parciais e finais do seu trabalho, sob a forma de
relatórios, cumprindo os prazos de entrega dos mesmos;
IV – Entregar ao Orientador os resultados do seu trabalho em meio impresso e digital;
V – Zelar pela sua condição de aluno do curso de Administração da FEPAM, quando
da publicação de trabalhos ou participação em eventos científicos.
SEÇÃO VIII – DA BANCA EXAMINADORA
Art. 16o – A Banca Examinadora do TCC será composta pelo Professor Orientador, que a
preside, e de no mínimo 01 (um) docente com aderência ao tema, designados pela Coordenação
do Curso.
Art. 17o – Os componentes da Banca Examinadora terão o prazo máximo de 15 (quinze) dias
para leitura do TCC, devendo a apresentação ser realizada em Encontro promovido pela
instituição.
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Art. 18o – Na apresentação de seu TCC o aluno disporá de até 20 (vinte) minutos para apresentar
seu trabalho, concedendo-se a cada integrante da Banca 10 (dez) minutos para sua arguição,
ocasião em que o discente terá outros 10(dez) minutos para responder as arguições.
SEÇÃO IX – DA AVALIAÇÃO DO TCC
Art. 19º O Professor Orientador, após apreciar o TCC conforme critério de avaliação expresso
a seguir, atribuirá o conceito de APTO ou NÃO APTO para apresentação em Banca.
§1º O trabalho será apresentado em Banca Examinadora apenas após a autorização do
Professor Orientador. Caso o orientando não esteja apto, não poderá apresentar o trabalho à
Banca e terá prazo, de acordo com o Calendário Acadêmico, para ajustar o trabalho e submeter
novamente à avaliação do Professor.
§2º São critérios para avaliação do TCC pelo Professor Orientador e demais membros
da Banca Examinadora:
a)

Relevância do Tema;

b)

Originalidade na abordagem;

c)

Redação sistemática e conclusiva;

d)

Metodologia científica utilizada;

e)

Discussão e análise da temática;

f)

Atualidade e relevância das referências bibliográficas;

g)

Capacidade de síntese;

h)

Segurança nas respostas aos questionamentos;

i)

Comunicabilidade.

Art. 20º Em caso de rejeição do TCC concede-se ao aluno novas oportunidades de apresentar e
defender outro trabalho, desde que o faça dentro do prazo estabelecido no Projeto Pedagógico
do Curso – PPC para a integralização do mesmo.

Art. 21º O aluno só irá para banca se o professor orientador autorizar mediante nota mínima
7,0. A avaliação final de rendimento do aluno concluinte do curso de administração será
decorrente da média das notas obtidas após a apresentação oral.
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Art. 22º O TCC e a apresentação oral do aluno serão avaliados pelos componentes da Banca
Examinadora, os quais atribuirão, individualmente, nota ao trabalho acadêmico.
Parágrafo único. A nota final do discente será contabilizada com igual peso para todos
participantes da Banca e para o professor orientador.

Art. 23º O trabalho que obtiver a nota mínima de 7,0 estará APROVADO e, desse modo,
satisfará às exigências deste regulamento, devendo o resultado final ser registrado em ata após
a apresentação.
SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24º Para os casos omissos neste Regulamento é competente o NDE e o CONFEPAM.

Art. 25º Este Regulamento entre em vigor nesta data, revogadas as disposições anteriores sobre
o assunto.

Art. 26º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de 2015.

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM
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REGULAMENTO Nº 03, DE 23 DE JULHO DE 2015.
Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante –
NDE do curso de Administração da FEPAM.
Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante – NDE é órgão de coordenação didática, destinado a
elaborar e implantar a política de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução,
ressalvada a competência dos Conselhos Superiores, possuindo caráter deliberativo e normativo
em sua esfera de decisão.
O NDE – foi criado pela Portaria Nº147, de 2 de fevereiro de 2007, sendo responsável pela
formulação do projeto pedagógico do curso – PPC, sua implementação e desenvolvimento,
composto por professores: a) com titulação em nível de pós–graduação stricto sensu; b)
contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso; e
c) com experiência docente.
SEÇÃO I – DA CONSTITUIÇÃO DO NDE
A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no uso das atribuições
que lhe confere o inciso I do art. 6º da Lei Nº. 10.861 de 14 de abril de 2004, e o disposto no
Parecer CONAES Nº 04, de 17 de junho de 2010, resolve da constituição do NDE.

Art.2º A resolução nº 01 de 17 de junho de 2010 em seu art. 3º dispõe sobre a formação do NDE
deve atender os seguintes requisitos mínimos:
I – ser constituído de no mínimo 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso;
II- ter pelo mens 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programa de pós
graduação stricto sensu.
III- ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos
20% em tempo integral.
IV- assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar
continuidade no processo de acompanhamento do curso;
Parágrafo Único - É vedado ao NDE deliberar sobre assuntos que não se relacionem
exclusivamente com os interesses da FEPAM.
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SEÇÃO II – DA COMPOSIÇÃO DO NDE
Art. 3º O NDE do Curso é composto:
§ 1º. Pelo Coordenador do curso, seu presidente;
§ 2º. Por docentes da área do conhecimento do curso que participam na integralização
do currículo pleno do Curso, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos;
§ 3º Diante dessas premissas, o Núcleo Docente Estruturante da FEPAM tem a sua
composição constando dos incisos a seguir, com a titulação:
I – Carolina Juliana Lindbergh Farias, Mestrado em Administração e Desenvolvimento
Rural pela UFRPE; Especialização em Gestão de Negócios pela Faculdade SENAC e
Administradora pela faculdade de Olinda FOCCA/PE, CRA-PE 12.063, atual Coordenadora
Acadêmica em tempo integral pela da FEPAM.
II – Almir Rodrigues de Souza, Mestrado em Administração pelo PROPAD/UFPE.
III –Henrique Cassiano Nascimento de Oliveira, Mestrando em Administração pelo
PROPAD/UFPE, Administrador pela UFPE, professor em tempo parcial pela FEPAM.
IV – André Vitaliano de Carvalho Rocha, mestre em Direito, pós-graduado em Direito
Público, Advogado, professor horista da Fepam.
V – Eduardo Jorge Marinho de Queiroz, mestrado pela Vanderbilt University,
Especialização em Management Control pela IMD Institute of Management Development,
Economista pela UFPE, professor horista pela Fepam
§ 5º - O Coordenador será substituído nas faltas e impedimentos pelo membro do NDE
mais antigo na docência.
SEÇÃO III – DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º O NDE reúne-se ordinariamente uma vez por quinzena e, salvo algum impedimento
justificável e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador ou por 2 dos seus
membros.
§ 1º A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do Curso
mediante aviso expedido, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da hora marcada para o
início da sessão e, sempre que possível, com a pauta da reunião.
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§ 2º Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de que trata o
"caput" deste artigo, desde que todos os membros do NDE do Curso tenham conhecimento da
convocação e ciência das causas determinantes de urgência dos assuntos a serem tratados.
§ 3º O NDE do Curso, salvo quorum estabelecido por lei ou por este Regulamento,
funciona e delibera, normalmente, com a presença da maioria absoluta de seus membros;

Art. 5º Todo membro do NDE tem direito à voz e voto, cabendo ao Presidente o voto de
qualidade.

Art. 6º Nas votações devem ser observados os seguintes procedimentos:
I – Em todos os casos a votação é em aberto;
II – Qualquer membro do NDE pode fazer consignar em ata expressamente o seu voto;
III – Nenhum membro deve votar ou deliberar em assuntos que lhe interessem pessoalmente;
IV – Não são admitidos votos por procuração.
SEÇÃO IV – DAS COMPETÊNCIAS
Art. 7º Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso:
I – Estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso, respeitada a
política acadêmica aprovada pelo CONFEPAM;
II – Auxiliar o NUPESQ na fixação das linhas básicas de pesquisa;
III – Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do Curso;
IV – Elaborar a matriz curricular do Curso para aprovação pelo CONFEPAM;
V – Emitir pareceres das propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso;
VI – Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso e suas respectivas
ementas, além de modificações dos programas para fins de compatibilização;
VII – Propor providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino e sua gradual
transdisciplinaridade;
VIII – Participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes para o Curso;
IX – Promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de ensino, pesquisa e extensão
na forma definida no projeto de avaliação institucional;
X – Regulamentar, para posterior aprovação pelo CONFEPAM, atividades de Estágios
Supervisionados, Atividades Complementares e Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC;
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XI – Coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e outros
materiais necessários ao Curso;
XII – Analisar e homologar o cronograma das atividades do Curso;
XIII – Assessorar o Coordenador em suas atribuições diretamente relacionadas ao Curso;
XIV – Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;
XV – Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa que entenda
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso;
XVI – Avaliar o desempenho docente, discente, técnico-administrativo e da sociedade civil
organizada, aprovando em primeira instância os projetos da Comissão Própria de Avaliação –
CPA para posterior submissão ao CONFEPAM;
XVII – Auxiliar o NUPESQ na análise das propostas de pesquisa institucional apresentado por
docentes e alunos candidatos à iniciação científica;
XVIII – Incentivar a elaboração de programas de extensão na área de sua competência,
supervisionar a execução e avaliar seus resultados;
XIX – Promover a interdisciplinaridade do curso;

Art. 8º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições anteriores contrárias ao assunto.

Art. 9º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes, 23 de julho de 2015.

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM
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REGULAMENTO Nº 04, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre as Atividades de Estágio
Supervisionado do Curso de Administração da
Faculdade FEPAM.

SEÇÃO I - DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES
Art. 1º O Estágio Supervisionado do Curso de Administração da FEPAM é obrigatório,
conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso – PPC, sendo elaborado conforme
Regimento Interno, PPC e observância da Lei nº 11.788/2008.

Art. 2º O Estágio Supervisionado tem por finalidade:
I. Complementação do ensino e da aprendizagem;
II. Adaptação do estudante à sua futura atividade profissional;
III. Treinamento do estudante para facilitar sua futura absorção pelo mercado de
trabalho;
IV. Orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional.

Art. 3º O Estágio Supervisionado se trata de um componente curricular que permite ao aluno
vivenciar a aplicabilidade do ensino do empreendedorismo e da liderança, com suas
transversalidades nos demais componentes curriculares do curso, em sua prática profissional.

SEÇÃO II - DA FORMA DE REALIZAÇÃO
Art. 4º O Estágio Supervisionado trata-se de disciplina ofertada a partir do 6º Período do Curso.

Art. 5º A disciplina de Estágio Supervisionado tem carga horária de 180hs, correspondendo às
atividades de Estágio.

Art. 6º O Estágio poderá ser realizado em situação real de trabalho, podendo ser desempenhado
em qualquer instituição pública ou privada devidamente constituída.

Art. 7º O Estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza.
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Art. 8º A carga horária referente às 180h do Estágio Supervisionado não será computada para
efeito da carga horária semanal máxima permitida para o aluno.

SEÇÃO III - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 9º O Estágio Supervisionado se caracteriza como uma atividade interdisciplinar, com
acompanhamento e orientação, pelo professor da disciplina e pelo Coordenador do Curso de
Administração.

Art. 10º O Estágio será precedido da celebração do Termo de Compromisso entre o estudante
e a empresa com a interveniência da Coordenação do Curso de Administração da FEPAM.

Art. 11º A matrícula para a realização do Estágio Supervisionado ocorrerá mediante solicitação
do aluno por meio de requerimento na Secretaria Acadêmica, no prazo estabelecido em
Calendário Acadêmico.
Parágrafo único. Cada disciplina de Estágio deve ser concluída dentro do semestre no
qual foi requerida pelo discente, mediante apresentação de relatório final apresentado aos
Coordenadores orientadores, exceto nos casos de interrupção que constam do Art. 14º.

SEÇÃO IV - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 12º A duração mínima do estágio, seguindo a carga horária prevista na matriz curricular
do curso, é de 2(dois) meses, sendo a máxima de 6(seis) meses.

Art. 13º O Estágio Supervisionado que for interrompido poderá ter continuidade em outra
empresa, até que seja atendida a carga horária prevista na matriz curricular, além de
devidamente cumpridas todas as atividades pertinentes.
§ 1º Caso a interrupção seja motivada pelo discente, o mesmo deve proceder ao
trancamento da disciplina, a qual será cancelada com ônus.
§ 2º A complementação do Estágio Supervisionado na mesma empresa ou em outra,
após sua interrupção, somente poderá ocorrer após aprovação de um novo Plano de Estágio e
assinatura de novo Termo de Compromisso.
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§ 3º No caso de rompimento do contrato pela empresa concedente do Estágio e se o
discente não conseguir outro no mesmo semestre, deve proceder ao trancamento da disciplina
sem ônus, com a carga horária trabalhada contabilizada.

Art. 14º O tempo para a realização do Estágio Supervisionado passará a ser contado a partir de
deferimento do requerimento do aluno, ocorrendo em função da aprovação, pelo Coordenador
do Curso, do Plano de Estágio, elaborado em consonância com o professor da disciplina.

Art. 15º O aluno que deixar de cumprir as atividades de Estágio nas datas previstas no
Calendário Acadêmico perderá o direito de conclusão de seu Estágio naquele período letivo.

SEÇÃO V - DO ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 16º O encerramento das atividades de estágio supervisionado ocorrerá automaticamente ao
término do contrato.

Art. 17º O estagiário poderá ser desligado da empresa antes do encerramento do período
previsto no contrato de estágio supervisionado, nos seguintes casos:
I. Conforme pedido do estagiário com prévia aquiescência do Coordenador do
Curso e sendo comunicado à empresa, procedendo ao trancamento da disciplina, conforme o
Art. 14º.
II. Por iniciativa da empresa.

SEÇÃO VI - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Art. 18º O acompanhamento de estágio será feito pelos Orientadores por meio de:
a) Reuniões de acompanhamento entre o Orientador e aluno durante o período de
estágio;
b) Relatórios parciais elaborados pelo estagiário, com periodicidade mensal,
conforme modelo estabelecido pelas Coordenações;
c) Outros meios definidos pela Coordenações.
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Art. 19º A avaliação de estágio será realizada pelos Coordenadores da Disciplina, a partir dos
dados contidos nos seguintes instrumentos:
I.Relatórios Parciais;
II.Relatório Final;
III.Avaliação do estagiário realizada pela empresa concedente de estágio, conforme formulário
elaborado pelas Coordenações da FEPAM.

Parágrafo Único. Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a
7,0 (sete).

Art. 20º O Relatório Final será avaliado com base nos seguintes aspectos:
I. Compatibilidade do trabalho executado com plano de estágio;
II. Qualidade do trabalho e apresentação do relatório;
III. Capacidade criativa e inovadora demonstrada através do trabalho.

Art. 21º O prazo máximo para entrega dos relatórios será sempre o 1º dia da semana
correspondente à avaliação da II Unidade no período letivo.
SEÇÃO VII – DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR ORIENTADOR DA
DISCIPLINA
Art. 22º Incumbe ao Coordenador Orientador de Estágio Supervisionado:
I. Aprovar o plano de estágio do aluno;
II. Acompanhar o desempenho dos estudantes, tendo como base os padrões
estabelecidos pelas Coordenações;
III. Realizar a avaliação final, efetuar o lançamento das notas finais do estágio e
encaminhá-las à Secretaria Acadêmica;
IV. Indicar, quando necessário e tendo em vista a natureza do estágio, um professor
especializado ou comissão para auxilio no acompanhamento do processo do estágio.
V. Manter relações de reciprocidade com Organizações da sociedade civil para
encaminhar os alunos a prática do estágio.
VI. Relacionar os alunos e suas habilidades, manter relatório de principais atribuições
dos alunos e seu perfil.
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VII. Manter as parcerias com empresas públicas e privadas para fazer a intermediação da
prática do estágio.
VIII. Avaliar o andamento do aluno que desenvolver a prática do estágio dentro da
FEPAM e orientar ao desenvolvimento de atividades.
SEÇÃO VIII – DAS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA CONCEDENTE DE ESTÁGIO
Art. 23º Caberá à empresa concedente de estágio:
I. Contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, conforme inciso
IV do Art. 9º da Lei do Estágio;
II. Firmar com o estagiário e a IES o Termo de Compromisso;
III. Promover a seleção dos candidatos a estágio;
IV. Informar ao estagiário as normas da empresa;
V. Efetuar o pagamento de bolsa estágio quando houver previsão nesse sentido;
VI. Designar um Supervisor com vista a dar orientação ao estagiário;
VII. Integrar-se ao processo de acompanhamento e avaliação de desempenho do
estagiário, de acordo com os padrões estabelecidos pela Coordenação do Curso de
Administração da FEPAM;
SEÇÃO IX – DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO
Art. 24º Compete ao estagiário:
I – Ter conhecimento e cumprir as determinações deste regulamento;
II – Participar do planejamento e executar, sob a orientação do Coordenador
Orientador, de todas as atividades estabelecidas no cronograma do estágio;
III – Cumprir o plano e o cronograma estabelecidos;
IV – Elaborar e apresentar os resultados parciais e finais de seu estágio, sob a forma
de relatórios, cumprindo os prazos de entrega dos mesmos.
SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25º Os custos da elaboração dos relatórios ficam a cargo do aluno;
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Art. 26º Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Coordenador do Curso
de Administração, em conjunto com o Coordenador do NUPESQ sobre o Estágio
Supervisionado, ouvidos se necessário, instâncias acadêmicas superiores.

Art. 27º O presente Regulamento entra em vigor nesta data, revogados as disposições anteriores
sobre o assunto.

Art. 28º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM
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REGULAMENTO Nº 05, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre as Atividades Complementares do
Curso de Graduação em Administração da
Faculdade Europeia de Administração –
FEPAM.
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente regulamento tem como finalidade normatizar a oferta, matrícula,
aproveitamento e validação das Atividades Complementares do Curso de Administração da
FEPAM.
SEÇÃO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 2º As atividades complementares têm como finalidade enriquecer e ampliar os conteúdos
curriculares, a partir de uma perspectiva interdisciplinar.

Art. 3º Compreende-se como atividade complementar toda e qualquer atividade não
compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas
atividades do Curso de Administração da FEPAM

Art. 4º Para fins de registro acadêmico da carga horária, as Atividades Complementares estão
classificadas nos grupos:
I – Ensino;
II – Pesquisa;
III – Extensão.

Art. 5º Compreendem-se como Atividades Complementares de Ensino:
I – A frequência e o aproveitamento em disciplinas extracurriculares ofertadas pela
FEPAM em áreas afins, ou em outra Instituição de Ensino Superior – IES devidamente
constituída, na área de formação ou em áreas afins;
II – Cursos de Línguas, Informática, entre outros;
III – O exercício efetivo de monitoria na FEPAM;
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IV – Participação comprovada em palestras, seminários, exposições, debates,
congressos, jornadas, encontros, semanas, oficinas, workshops, entre outras atividades de
ensino, desde que reconhecidos pela Coordenação do Curso;
V – Estágio extracurricular realizado em convênio, com Instituições Públicas ou
Privadas, desde que a FEPAM conste do mesmo como interveniente no contrato de estágio
firmado pelo aluno junto a essas Instituições;
VI – Visitas técnicas, devidamente comprovadas.

Art. 6º Compreendem-se como Atividades Complementares de Pesquisa:
I – A participação em projetos de pesquisa reconhecidos pela FEPAM ou por outras
instituições ou agências de fomento à pesquisa, como CNPq, CAPES, entre outras;
II – A publicação de documentos de autoria própria do discente, como artigos científicos
de autoria individual ou coletiva, com a devida comprovação;
III – A assistência a defesas de trabalhos de conclusão de cursos de graduação,
dissertações de mestrado ou teses de doutorado;
IV – Exposição de trabalhos em eventos científicos, devidamente comprovados.

Art. 7º Compreendem-se como Atividades Complementares de Extensão a participação em
trabalhos voluntários prestados à comunidade, supervisionados pela FEPAM, bem como o
comparecimento a eventos diversos, relacionados à área de formação ou áreas afins, tais como
cursos de extensão, entre outros projetos de extensão promovidos por IES devidamente
constituída.

Art. 8º Todos os documentos apresentados como comprovação de atividades complementares
deverão ser submetidos à validação por parte da Coordenação do Curso, devendo constar dos
mesmos período e carga horária.
SEÇÃO III – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 9º A carga horária das atividades complementares é a prevista na matriz curricular do curso,
correspondendo a um total de 180h.
Parágrafo único. O cumprimento da carga horária destinada às Atividades
Complementares é um dos requisitos para a colação de grau.
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Art 10º. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre,
inclusive no período de férias ou recesso escolar.

Art. 11º A integralização da Carga Horária (CH) atribuída às Atividades Complementares é
feita de acordo com os seguintes critérios
Grupo

Ensino

Atividade
1. Disciplina extra-curricular
2. Estágio extracurricular
3. Exposição de trabalhos em eventos científicos
4. Palestras, conferências, debates, congressos,
seminários, jornadas, encontros, semanas,
oficinas e workshop.
5. Visitas técnicas
6. Estágios nos Núcleos da Instituição

CH
Até 30 horas por disciplina
Até 20 horas, por semestre
Até 10 horas, por trabalho
Até 10 horas, por evento

Até 04 horas, por visitas
Até 20 horas, por semestre
Até 20 horas, por projeto
7. Pesquisa institucional, de caráter científico
concluído
Pesquisa
8. Publicações de artigos científicos
Até 20 horas, por publicação
9. Trabalhos voluntários prestados à comunidade Até 20 horas por semestre
Extensão
10. Cursos de Extensão
Até 30 horas por curso
SEÇÃO IV – DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art 12º Organizar o calendário da Atividade Complementar sob sua responsabilidade,
elencando as atividades necessárias e estabelecendo cronograma para cumprimento dentro do
semestre letivo correspondente podendo se estender até um ao após a conclusão das disciplinas
obrigatórias.

Art. 13º Compete à Coordenação do Curso:
I – Apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos,
que objetivem aproveitamento de ações e eventos externos como Atividades Complementares.

Art. 14º Constituem obrigações do aluno:
I – Cumprir as normas estabelecidas neste regulamento;
II- Enviar à secretaria o resultado da avaliação das Atividades Complementares, contendo
a cópia e original do certificado com carga horária total realizada e tema título da
atividade e temática abordada, a fim de que a Secretaria Acadêmica faça as respectivas
anotações no histórico escolar do aluno.
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Art. 15º O não cumprimento da carga horária prevista para as atividades extracurriculares ou
complementares constará do histórico escolar do aluno como NC (Não Cumprida), ficando o
mesmo obrigado a realizá-la no semestre letivo seguinte.
Art 16º O aluno não poderá colar grau sem que tenha concluído a carga horária referente às
atividades complementares, constante da sua respectiva matriz curricular.
SEÇÃO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante
– NDE do Curso de Administração da FEPAM.
Art. 18º O presente Regulamento entra em vigor nesta data, revogados as disposições de
regulamentos anteriores no assunto em questão.

Art. 19º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.
Jaboatão dos Guararapes,

de

de

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM
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REGULAMENTO Nº 06, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre os eventos acadêmicos realizados na
Faculdade Europeia de Administração – FEPAM.
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas à participação nos
eventos de caráter acadêmico realizados pela FEPAM.
Art. 2º A proposta de atividades extracurriculares para a Instituição de Ensino Superior – IES
será focada no empreendedorismo e aborda as mais diversas formas de eventos na área de gestão
de negócios e desenvolvimento de habilidade empreendedoras.
SEÇÃO II – DOS EVENTOS ACADÊMICOS
Art. 3º Na área de Conhecimento os eventos possuem o foco no processo ensino-aprendizagem,
com o desenvolvimento de ações de cunho acadêmico.
Art. 4º Nas diversas áreas do Conhecimento são realizados os seguintes eventos:


Encontro FEPAM de Empreendedores;



Café do Empreendedor.



Jornada Científica



FEPAM na comunidade



Feira do Empreendedor



Dia do Administrador



Amostra Cultural FEPAM

Art. 5º O Encontro FEPAM de Empreendedores tem como objetivo promover a integração da
comunidade acadêmica com Empreendedores de sucesso, compartilhando experiências de
gestão do dia a dia e proporcionando oportunidades para que os estudantes interajam sobre
planos e modelos de negócios potenciais, de forma interdisciplinar.
§ 1º Academicamente, tem o objetivo de proporcionar para os alunos da FEPAM
maiores conhecimentos sobre como é empreender e como eles podem ser empreendedores,
quais as dificuldades enfrenadas e as habilidades que necessitam.
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§ 2º Visa também atrair o público externo para a FEPAM, com palestras, oficinas e
stands de vendas de produtos exposto como modelos de sucesso.
Art. 6º O “Café do Empreendedor” se trata de evento semestral realizado nas dependências da
FEPAM, tendo como objetivo compartilhar experiências de diversos temas no que se refere às
aplicações dos conceitos teóricos a realidade de administração.
§ 1º Os palestrantes convidados devem proporcionar um ambiente diferente da sala de
aula, e conversar com os alunos através de um diálogo aberto a interjeições, o evento recebe
um tema e no dia são convidados alguns professores da casa e/ou externo para tratarem do tema
em destaque com os alunos.

Art. 7º A Jornada Científica se trata de um evento semestral realizado nas dependências da
FEPAM, tendo como objetivo desenvolver o conhecimento e a elaboração dos elementos de
pesquisa de temas referentes a disciplina do curso para abordar no evento, ficando sobre a
Coordenação do NUPESQ e da orientação e avaliação dos professores da disciplina.
§ 1º Visa também atrair o público externo para a FEPAM, com palestras, oficinas,
apresentações de artigos.
§ 2º O evento conta com as seguintes atividades básicas:
I – Apresentação em banners para exposição oral sobre os elementos de pesquisas
estudados pelo aluno;
II – Apresentação de artigo oral da pesquisa realizada e o artigo produzido.

Art. 8° O evento FEPAM na comunidade é realizado semestralmente e organizado pelo
professor e alunos da disciplina de sustentabilidade. O objetivo é desenvolver as atividades
práticas estudadas e integrar um projeto social com os alunos e a comunidade. O evento é aberto
a doações e captação de recursos para serem repassado a uma Organização da sociedade civil
que precisa de apoio na forma de alimentos e utensílios. Os alunos recebem orientações e
engajam-se com outras turmas para promover um dia de socialização dos discentes, docentes e
comunidade da Organização não Governamental.

Art. 9° O evento Feira do Empreendedor é desenvolvido pelos alunos como proposta para o
desenvolvimento de suas habilidades empreendedoras, os alunos se engajam em um projeto
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interdisciplinar e apresentam suas propostas de negócios para a comunidade acadêmica e
sociedade civil. O projeto é desenvolvido através da integração das disciplinas do semestre e
direcionado para desenvolver e proporcionar aumento das habilidades empreendedoras no
aluno. As apresentações das propostas de negócio acontecem em um dia na Instituição e fica
aberto ao público. Para apresentação da proposta de negócio na feira do empreendedor os alunos
desenvolvem diversas etapas de criação de novos negócios que estão descritos no projeto
integrador de empreendedorismo da FEPAM.

Art. 10° O evento que ocorre no dia do Administrador tem como objetivo a integração de
Conselhos Federais na Formação do aluno. É aberto a participação de Administradores,
presidente, vereadores, políticos, representantes sociais e ocorre no formato de palestra. O
objetivo é proporcionar conhecimento ao aluno sobre a importância do administrador na
sociedade e da escolha da profissão, bem como a atualização de legislações e mudanças na
profissão e na região que sejam relevantes para a carreira do profissional como administrador.

Art. 11° A Amostra cultural FEPAM ocorre anualmente como proposta de abordar a
valorização da cultura da região e temas de ação afirmativa, para a diversidade. É promovido
por toda a Comunidade Acadêmica e orientada pelos professores. O tema da amostra é
designado pela Coordenação do curso e todos os períodos desenvolvem trabalhos de amostras
que consagram as chamadas e diversidades inseridas nos temas. A salas são ganhadoras de
premiações e participam de um torneio competitivo para promover a melhoria dos trabalhos.

Art. 12º Os eventos contam como carga horária complementar, contabilizando horas de acordo
com o regulamento de Atividades Complementares e mediante registro em ata de frequência e
posterior emissão de certificado.

Art. 13º Os eventos são abertos ao público externo, sendo facultado aos discentes que convidem
outros participantes conhecidos.
SEÇÃO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14º Eventos não mencionados poderão ser realizados mediante aprovação dos Conselhos
da FEPAM, em reuniões extraordinárias.
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Art. 15° Os alunos podem se candidatar para participar como organizadores dos eventos em
conjunto com a coordenação acadêmica, sendo computado carga horária para atividade
complementar, de acordo com o regulamento das horas complementares.

Art. 16º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de

.

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM

33

Avenida Candido Ferreira, 343 - Piedade
44400-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE - Brasil
Fone/Fax: (81) 3461.4008 - www.faculdadefepam.com.br

REGULAMENTO Nº 07, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre procedimentos padronizados,
disponibilizados no Manual do Professor da
FEPAM.

Fundamentado nos documentos oficiais da FEPAM, como Regimento Interno, Plano de
Desenvolvimento Institucional e demais regulamentos internos, em conformidade com a
legislação educacional pertinente, as cláusulas do presente regulamento se constituem como
direcionadores das atribuições docentes, estabelecendo princípios que garantem o cumprimento
de procedimentos padronizados, garantindo a autonomia dos docentes, em relação a:
Seção 1 – Método de Ensino e Avaliação;
Seção II – Frequência;
Seção III – Portal de Ensino;
Seção IV – Secretaria Acadêmica;

SEÇÃO I - DOS MÉTODOS DE ENSINO E AVALIAÇÃO
Art. 1º. Cada docente tem autonomia para aplicação de sua própria metodologia de ensino,
desde que esteja em consonância com as cláusulas deste regulamento, proporcionando aos
estudantes uma relação equilibrada entre teoria e prática.

Art. 2º. Os planos de aula e programa das disciplinas deverão ser enviados pelos professores à
Coordenação, impreterivelmente até 48h antes do início das aulas no semestre letivo, conforme
modelo disponibilizado pela mesma, sendo observados os seguintes requisitos e prerrogativas:
I – Adequação da programação da disciplina à respectiva ementa, com reformulação
constante de acordo com as diretrizes curriculares nacionais do curso e atualização das
referências bibliográficas, propondo ao Núcleo Docente Estruturante – NDE, a reformulação
da ementa na busca incessante de melhoria contínua no processo de condução da disciplina.
II – Indicação de no mínimo 4(quatro) artigos científicos por disciplina no semestre
letivo, publicados em revistas e simpósios da área pertinente, solicitando aos estudantes o
fichamento das leituras, conforme modelos padronizados disponibilizados no site e nas redes
sociais da faculdade.
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III – Cumprimento da carga horária (CH) referente à disciplina, correspondendo a
disciplina em concordância com o calendário acadêmico disponibilizado pela Coordenação do
curso, estando adequada aos seguintes requisitos:
a) As provas de Segunda Chamada e Final não podem ser contabilizadas como dias
letivos e, portanto, não estão inclusas nas horas as quais contemplam avaliações da
primeira e da segunda unidade.
b) Sábados podem ser utilizados como dias letivos, tanto para complemento da carga
horária como para reposição das aulas em eventuais feriados ou ocorrências
sistemáticas que impeçam o funcionamento da IES em determinado dia letivo.
c) Diante do impedimento da realização de aula presencial, atividades à distância
podem ser contabilizadas na carga horária da disciplina, utilizando uma plataforma
de Ensino à Distância – EAD para realização de webconferência ou exercícios
orientados no sistema de ensino, desde que tais atividades não ultrapassem 20% da
CH.

Art. 3º. Os Métodos de Avaliação deverão ser estabelecidos pelo (a) docente da disciplina, o
(a) qual terá autonomia para contabilizar as notas em cada unidade a seu critério, de acordo com
a ponderação estabelecida para cada trabalho solicitado, respeitando os padrões a seguir:
§ 1º Das notas de cada unidade, no mínimo, 50% devem ser decorrentes da prova
presencial individual estabelecida em calendário acadêmico, ficando a critério do (a) docente
distribuir o percentual restante em trabalhos, seminários, projetos de pesquisa, fichamentos,
entre outras atividades complementares à avaliação discente.
§ 2º Os critérios de avaliação devem ser apresentados para os estudantes no primeiro dia
de aula, além de disponibilizados nos sistemas de registro acadêmico, fazendo parte do contrato
pedagógico com os discentes.
§ 3º A nota do curso será estabelecida pela média aritmética das provas das unidades,
com arredondamento de duas casas decimais. O (a) professor (a) pode estabelecer ponderações
diferentes apenas dentro de cada unidade, sendo a nota do curso:
Exemplo: Média =

(1ª Unidade 2ª Unidade)
.
2

I – O (a) discente que obtiver média de, no mínimo, 7,0, estará aprovado (a) por média.
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II – A nota da 2ª Chamada, no caso de ausência dos estudantes em uma das avaliações,
substitui a prova da 1ª ou 2ª unidade, preservando os pesos estabelecidos para cada uma das
unidades.
III – Para fazer a 2ª Chamada, o (a) discente deverá seguir os procedimentos
estabelecidos pela Secretaria.
IV – Na 2ª Chamada, a avaliação deve conter todo o assunto do semestre, pois trata-se
de prova única, independente de quem perdeu a primeira ou segunda unidades.
V – O (a) discente que obtiver média inferior a 7,0 deverá realizar a prova Final,
considerando os critérios do inciso VI.
VI – Atendendo ao disposto no Art. 71, Inciso II, do Regimento Interno da IES, apenas
estudantes com média das unidades igual ou superior a 4,0 estão aptos a fazer prova final. Caso
essa média seja inferior a 4,0, o (a) discente estará reprovado (a) por média.
§ 4º A Média Final será contabilizada de acordo com a média aritmética entre a prova
final e a média das unidades. Para aprovação, esse resultado deve ser igual ou superior a 5,0.

Art. 4º. Cada docente será responsável pela aplicação de sua prova da respectiva disciplina e no
respectivo horário, bem como receber os trabalhos solicitados, não sendo aceita a entrega de
trabalho na Coordenação ou Secretaria na ausência do (a) docente.
Parágrafo único. Na ausência do (a) professor (a) por justificativa satisfatória, a prova
deve ser aplicada pela Coordenação ou docente designado.

Art.5º A forma de avaliação escrita na FEPAM será estabelecida obedecendo os seguintes
critérios:
I – Formulada com o cabeçalho da FEPAM;
II – Desenvolvida de forma contextualizada;
III- Seguir padrões semelhantes as provas do ENADE;
IV- Possuir 10 (dez) questões para os casos de prova de I AVA e II AVA, sendo dividida em
questões abertas e fechadas;
V- Abordar temas atuais e assuntos recentes.
SEÇÃO II – DA FREQUÊNCIA

36

Avenida Candido Ferreira, 343 - Piedade
44400-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE - Brasil
Fone/Fax: (81) 3461.4008 - www.faculdadefepam.com.br

Art. 6º. Considera-se como aprovado o (a) discente que obtiver frequência mínima de 75% da
CH da disciplina, conforme Art. 68 do regimento da IES, não havendo abono de faltas sem
justificativa.

Art. 7º. Compete ao discente protocolar na Secretaria Acadêmica a justificativa da ausência, a
qual será avaliada pela Coordenação e a decisão comunicada ao (à) docente sobre o deferimento
da justificativa.
SEÇÃO III – DO PORTAL DE ENSINO
Art. 8º. A Faculdade FEPAM dispõe de Plataforma de Ensino à Distância – EAD, sendo de uso
obrigatório pelos docentes, que deverá ser utilizada com a finalidade de:
I – Compartilhamento de materiais e recursos auxiliares às disciplinas ministradas, tais
como artigos, vídeos, URL, arquivos das aulas, dentre outros.
II – Realização de fóruns e chats programados para discussão dos conteúdos
ministrados, como extensão da sala de aula.
III – Elaboração de questionários ou banco de questões, abertas ou fechadas, a depender
da disciplina, valendo pontuação complementar à avaliação, respeitando o limite dos 50%
expressos no § 1º do Art. 3º deste regulamento.
IV – Lançamento de notas para verificação dos discentes na Plataforma Ensino à
distância - EAD.
§ 1º Após o lançamento na plataforma, os docentes deverão exportar o relatório de notas
para planilha em Excel gerada pelo sistema e entregar na Secretaria, juntamente com a ata de
prova.
§ 2º As atividades e recursos devem ser disponibilizados com uma semana de
antecedência em relação à data de aplicação do respectivo conteúdo.
§ 3º As notas das unidades devem ser lançadas até 7(sete) dias corridos após a realização
das provas.
§ 4º O prazo para lançamento de 2ª chamada é de até 48 horas antes da realização da
prova final.
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Art. 9º. A divulgação de notas será exclusivamente via portal de ensino, não sendo permitido o
envio das notas por e-mail ou outro meio de comunicação que não seja sistema de registro da
FEPAM, como plataforma de EAD e atas disponibilizadas na Secretaria pelos professores.
CAPÍTULO IV – DA SECRETARIA ACADÊMICA
Art. 10º. O horário de início das aulas se dá às 18h50min e o término às 22h.

Art. 11º. As provas devem ser enviadas à Secretaria Acadêmica com antecedência de, no
mínimo, 2 (dois) dias úteis à data de sua realização, para impressão das cópias.

Art. 12º. O (a) aluno (a) que for realizar 2ª chamada, independente do motivo pelo qual precisou
faltar uma das provas de unidade, deve efetuar o pagamento da devida taxa, expressa nos
quadros de aviso da Faculdade, sendo gerada a ata de prova, não sendo permitido aos
professores realizar a avaliação junto aos alunos que não estejam registrados nessa ata.

Art. 13º. O registro de frequência deve ser realizado diariamente para inclusão no sistema e
consequente geração das atas de provas por parte da Secretaria.
Parágrafo único. Não permitir que discentes realizem avaliação de unidade, 2ª chamada
ou prova final quando já reprovados por falta, no caso, frequência inferior a 75% das aulas e
atividades letivas.

Art. 14º. Caso o nome de algum aluno não conste da lista de chamada, orientá-lo a procurar a
Secretaria Acadêmica a fim de obter uma autorização para assistir as aulas desta disciplina,
lembrando que o nome deste aluno não deverá ser inserido pelo professor em sua caderneta.
Parágrafo único. O aluno que não estiver matriculado não poderá participar de provas,
trabalhos ou quaisquer outras atividades, nem assinar nenhuma lista de presença, além de não
ter a frequência registrada. Assim que o mesmo regularizar sua situação, será incluso na
caderneta.

Art. 15º. Na caderneta não poderá haver rasuras e faz-se necessário registrar o número de faltas
por aluno. O registro de frequência e notas na caderneta deve seguir o modelo:
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Nome do aluno

05/08

12/08

19/08

26/08

02/09

09/09

N1

N2

M

Nf

Mf

Ft

Adriana Maria

C

F

F

C

C

C

5,2

6,3

5,2

5

5,1

06

C

C

C

C

C

F

4,9

7,1

6

6

6,0

03

Roberto Guerra

F

C

C

C

F

C

8,6

8,5

8,55

Saulo Guerra

F

F

C

F

C

C

4,2

7,5

5,85

3,8

4,83

09

Silvana Correia

C

C

C

C

C

C

7,8

5

6,4

3,6

5

0

da Silva
José da Silva
Filho
06

Legendas: N1= Nota 1, N2 = Nota 2, M= Média Geral, Nf= Nota da prova final, Mf= média
final, Ft= Faltas,
C= Compareceu, F= Falta
I – As notas deverão estar na primeira ata da caderneta, devidamente lançadas (N1 e
N2).
II – É facultativo o preenchimento da Média Geral (M), se o fizer não arredondar o
cálculo final.
III – Preencher sempre o conteúdo programático (na última página)
IV – Ao final do período letivo, o professor deverá entregar a sua caderneta devidamente
preenchida dentro do prazo estabelecido pela Instituição, com as notas, frequências, atas de
prova e conteúdo programáticos presentes.
V – O professor assinará um protocolo de entrega de caderneta no início do período
letivo e outro de devolução ao final do período.

Art. 16º. Em casos de doença ou licença gestação, o aluno tem direito ao acompanhamento
especial, com registro na Secretaria e deferimento pela Coordenação. Após esse processo a
comunicação passa a ser exercida entre professor, coordenação e aluno.

39

Avenida Candido Ferreira, 343 - Piedade
44400-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE - Brasil
Fone/Fax: (81) 3461.4008 - www.faculdadefepam.com.br

Art. 17º. Os assuntos omissos serão resolvidos na forma da lei e da intervenção da Coordenação
do Curso de Administração, ouvido o NDE.

Art. 18º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM
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REGULAMENTO Nº 08, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre procedimentos padronizados,
disponibilizados no Manual do Discente da
FEPAM.

Fundamentado nos documentos oficiais da FEPAM, como Regimento Interno, Plano de
Desenvolvimento Institucional e demais regulamentos internos, em conformidade com a
legislação educacional pertinente, as cláusulas do presente regulamento se constituem como
direcionadores dos direitos e obrigações dos discentes, estabelecendo princípios que garantam
o cumprimento de procedimentos padronizados em relação a:
Seção 1 – Ingresso e Duração do Curso;
Seção 2 – Matrícula e Mensalidades;
Seção 3 – Trancamento de Matrícula e de Disciplina;
Seção 4 – Procedimentos Acadêmico-Administrativos;
Seção 5 – Secretaria Acadêmica
SEÇÃO I – DO INGRESSO E DURAÇÃO DO CURSO
Art. 1º. O ingresso na FEPAM, como aluno regular do curso de graduação, faz-se por concurso
vestibular realizado pela Faculdade, por transferência de instituições de ensino superior – IES
devidamente reconhecidas, nacionais ou estrangeiras, com a nota do Enem aceitável pela
Instituição ou como portador de diploma de nível superior devidamente registrado.
Parágrafo único. Os candidatos à matrícula por transferência ou como portadores de
diploma de nível superior, para o curso de graduação, deverão requerê-la junto à Secretaria
Acadêmica, dentro dos prazos previstos no calendário acadêmico.

Art. 2º. A duração mínima do curso, conforme estabelecida pelo MEC, é de 8 semestres, sendo
a máxima de 12 semestres.
Parágrafo único. O prazo de duração é contado a partir da primeira matrícula efetivada após a
realização do concurso vestibular, mesmo que essa matrícula tenha ocorrido em outra
Instituição de Ensino Superior – IES e ainda que o aluno tenha feito transferência de curso ou
seja portador de diploma.
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Art. 3º. Na contagem dos prazos de integralização do curso, não são computados os períodos
de trancamento de matrícula, sendo, contudo, computados os períodos em situação de
abandono.

Art. 4º O não cumprimento dos requisitos curriculares dentro do prazo máximo estabelecido
pelo MEC para a integralização de um curso implicará no desligamento compulsório do aluno
(jubilamento).
Parágrafo único. Para reiniciar nova contagem de tempo para a conclusão do curso, será
necessária a realização de um novo vestibular.
SEÇÃO II – DA MATRÍCULA E MENSALIDADES
Art. 5º. A matrícula é um procedimento formal que estabelece a relação Aluno/Faculdade e
define seu plano de estudo para o semestre.
Parágrafo único. Existe pré-requisitos nos componentes curriculares, e é dever do aluno
respeitar a sequência das disciplinas. Qualquer caso de disciplina cursada fora de bloco deve
ser previamente analisado pela Coordenação.
§ 3º A matrícula deve ser renovada antes do início de cada período letivo. Os prazos e
os valores são estabelecidos pela Secretaria Acadêmica e divulgados semestralmente no
calendário acadêmico.

Art. 6º O aluno em débito com a Faculdade não poderá renovar a matrícula.

Art. 7º O aluno que não puder comparecer à Faculdade para efetuar sua renovação de matrícula,
poderá nomear um procurador para fazê-la. O procurador deverá comparecer no período de
renovação de matrícula, com o original da procuração, o requerimento de renovação de
matrícula e o contrato preenchido e assinado pelo aluno.
Art. 8º Um aluno proveniente de outra Instituição de Ensino Superior – IES reconhecida
oficialmente pode apresentar um pedido de equivalência de disciplina em que tenha obtido
aproveitamento. Tal pedido, dirigido ao Coordenador do curso de Administração, deve ser
entregue à Secretaria Acadêmica, constituindo-se para o efeito um processo próprio, do qual
deverão constar os seguintes documentos e informações:
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I – Histórico escolar;
II – Ementa da disciplina de origem;
a) Esta documentação deverá ser original em papel timbrado e estar autenticada com
carimbo da instituição de ensino de origem.
b) 2º Os pedidos de equivalência deverão ser entregues até 10 (dez) dias após o início
das aulas do período a que dizem respeito às disciplinas alvo do pedido.
c) A Secretaria Acadêmica entregará o processo completo ao Coordenador do curso de
Administração, o qual promoverá a emissão dos pareceres necessários em conjunto com os
responsáveis pela disciplina.
d) A concessão de equivalências é da exclusiva responsabilidade da Coordenação do
curso de Administração, que terá de se pronunciar num prazo máximo de 15 (quinze) dias após
a entrega protocolada do pedido de equivalência.
e) O aluno tem direito de ser informado das razões que determinaram o indeferimento
das equivalências requeridas.
f) O aluno estará obrigado ao pagamento da mensalidade referente ao semestre,
independente da (s) disciplina (s) para a(s) qual(ais) pediu equivalência, até à concessão.
g) A disciplina à qual é concedida a equivalência será lançada como dispensada (D) e
sem nota.

Art. 9º. A mensalidade do curso é fixa, independentemente do número de disciplinas cursadas
no semestre.
SEÇÃO III – DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E DE DISCIPLINA
Art. 10º. Trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno suspende seus estudos, mantendo
seu direito à renovação da matrícula.
§ 1º O trancamento de matrícula é concedido pela Secretaria Acadêmica, em
conformidade com a legislação, obedecendo aos seguintes critérios:
I – O aluno não pode trancar matrícula por mais de quatro semestres consecutivos;
II – O trancamento poderá ser requerido no máximo duas vezes durante o curso.
§ 2º O tempo durante o qual a matrícula estiver trancada não é contado para efeitos de
duração do curso, nem consequentemente, para efeito de desligamento compulsório.
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§ 3º A data limite para solicitação de trancamento de matrícula deverá ser inferior a 25%
da carga horária cursada e o aluno deverá estar quite com a Faculdade até a data da solicitação.
§ 4º O trancamento de matrícula é deferido apenas se o aluno estiver com as
mensalidades quitadas.
§ 5º Para realizar o trancamento, o aluno deverá estar matriculado no período letivo.
§ 6º Caso pretenda trancar, o aluno deverá preencher requerimento será analisado pela
Secretaria Acadêmica e enviado para a Coordenação do curso.
§ 7º No caso de trancamento após o início das aulas, não haverá devolução de
mensalidades já quitadas.
§ 8º O reingresso deve ser solicitado na Secretaria Acadêmica de acordo com os prazos
previstos no Calendário Escolar.
§ 9º Qualquer aluno que decida deixar de frequentar o curso em que se encontra
matriculado terá de comunicar por escrito à Secretaria Acadêmica. Enquanto não o fizer, será
considerado aluno da Faculdade, estando sujeito a todas as obrigações, inclusive financeiras,
decorrentes.
§ 10º O aluno que estiver ausente do curso por dois semestres consecutivos sem proceder
ao trancamento será automaticamente desligado da instituição.

Art. 11º. Trancamento de disciplina é o ato pelo qual o aluno suspende seus estudos em uma
determinada disciplina, mantendo seu vínculo à faculdade através das disciplinas não trancadas.
§ 1º O trancamento de disciplina é concedido pela Secretaria Acadêmica, em
conformidade com a legislação, obedecendo aos seguintes critérios:
I – O aluno só adquire o direito de trancamento após cursar, no mínimo, um semestre
letivo;
II – O aluno não pode trancar mais de duas disciplinas por semestre;
III – O trancamento poderá ser requerido no máximo duas vezes durante o curso, por
disciplina.
IV – O trancamento de disciplina só é permitido antes de se ter alcançado o número de
50% das aulas previstas.
V – O aluno deverá estar quite financeiramente com a Faculdade na data da solicitação.
Não haverá devolução de qualquer valor referente às mensalidades já quitadas.
3.1. Cancelamento de Matrícula e Desligamento Compulsório
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Art. 12º O aluno que não renovar sua matrícula nos prazos estabelecidos no Calendário
Acadêmico será considerado desistente do curso, perdendo assim o direito à sua vaga.
Art. 13º O cancelamento de matrícula elimina o aluno do quadro discente da Faculdade, sendo
vedada a expedição de guia de transferência ao mesmo, podendo ser-lhe fornecido apenas seu
histórico escolar.
Parágrafo único. Nesse caso, o aluno só poderá requerer a sua readmissão após prestar
novo vestibular. Em tal situação, o aluno poderá reaproveitar os créditos obtidos anteriormente.

Art. 14º O desligamento compulsório ou jubilamento ocorrerá quando houver terminado o prazo
legal máximo de duração do curso, incluídos os períodos em abandono.

3.2. Colação de Grau e Solicitação de Diploma

Art. 15º É indispensável que o aluno, dois períodos letivos antes da época prevista para a
colação de grau, verifique em seu histórico escolar as disciplinas que ainda não foram cursadas,
a fim de que em tempo hábil, sejam corrigidos eventuais problemas que impediriam a sua
colação de grau.

Art. 16º A colação de grau dos alunos que concluírem o curso é ato oficial da FEPAM, sendo
realizada em sessão solene e pública.
Parágrafo único. Apenas o aluno aprovado em todas as disciplinas do curso, e após
quitação de todas as mensalidades, poderá colar grau.

Art. 17º A solicitação do diploma não é automática. Após a colação de grau, o aluno deve
requerer à Secretaria Acadêmica a expedição do seu diploma. Neste momento, se estiver com
toda a documentação em ordem, receberá uma declaração de conclusão de curso.
Parágrafo único. O aluno regularmente matriculado na IES, faltando, no máximo, 5
disciplinas para a conclusão do curso, pode receber a Declaração de Provável Concluinte, a qual
não garante que as atividades serão concluídas no tempo hábil, uma vez que depende do
desempenho do discente.
SEÇÃO IV – DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICO-ADMINISTRATIVOS
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4.1 Histórico Escolar
Art. 18º O Histórico Escolar é um importante documento do aluno de graduação. Todos os
semestres, com base nos dados escolares de cada período letivo, a Secretaria Acadêmica elabora
um Histórico Escolar atualizado, contendo os dados escolares acumulados, para cada aluno, a
ser entregue sempre que solicitado via requerimento.
§ 1º Caso o aluno não compreenda algo no Histórico Escolar ou achar que ele contém erros,
deve procurar a Secretaria Acadêmica e solicitar esclarecimentos.
§ 2º No Histórico Escolar, o aluno encontra basicamente as seguintes informações:
I – Seus dados cadastrais;
II – Todas as disciplinas cursadas e as classificações finais obtidas em cada uma delas;
III – Número total de carga horária cursada.

4.2 Métodos de Avaliação
Art. 19º O presente Regulamento de Avaliação aplica-se a todas as disciplinas ministradas nesta
faculdade. Em situações de não cumprimento deste regulamento haverá lugar à intervenção do
Coordenador do Curso ou do Conselho Superior - CONSUP no que diz respeito às suas
competências específicas.
§ 1º A avaliação de conhecimentos tem por fim apurar o aproveitamento e a evolução
do aluno no que se refere:
I – À aquisição e aplicação dos conhecimentos lecionados nas diferentes disciplinas do
Curso, com transdisciplinaridade;
II – À sua capacidade de expressão oral e escrita, demonstrando a transversalidade dos
conteúdos ministrados;
III – À aptidão para a investigação e preparação para o exercício da atividade
profissional, com habilidades desenvolvidas de empreendedorismo e liderança.
§ 2º A classificação dos alunos situa-se numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com
arredondamento de, no máximo, duas casas decimais.

Art. 20º No início do ano letivo, ao apresentar o programa da disciplina, o docente deve
comunicar o plano de avaliação, explicitando:
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I – Objetivos pedagógico-científicos;
II – Métodos de avaliação;
III – Indicação de, no mínimo, 4 artigos por disciplina, solicitando o fichamento das leituras,
conforme modelo disponibilizado pela Coordenação do Curso;
IV – Índices e critérios de ponderação de cada um dos componentes de avaliação.

Art. 21º. Todos os alunos devem tomar conhecimento desde o início do ano letivo do plano de
avaliação de cada uma das disciplinas em que estão inscritos. Em caso algum poderão invocar
desconhecimento desse plano nos momentos de avaliação.

Art. 22º. Os Métodos de Avaliação deverão ser estabelecidos pelo (a) docente da disciplina, o
(a) qual terá autonomia para contabilizar as notas em cada unidade a seu critério, de acordo com
a ponderação estabelecida para cada trabalho solicitado, respeitando os padrões a seguir.
§ 1º Das notas de cada unidade, no mínimo, 50% devem ser decorrentes da prova
presencial individual estabelecida em calendário acadêmico, ficando a critério do (a) docente
distribuir o percentual restante em trabalhos, seminários, projetos de pesquisa, fichamentos,
entre outras atividades complementares à avaliação discente.
§ 2º A nota do curso será estabelecida pela média aritmética das duas unidades. Nesse
caso, o (a) professor (a) pode estabelecer ponderações diferentes apenas dentro de cada unidade,
sendo a nota do curso: Média =

(1ª Unidade 2ª Unidade)
.
2

I – O (a) discente que obtiver média de, no mínimo, 7,0, estará aprovado (a) por média.
II – No caso de ausência dos estudantes em uma das avaliações, a 2ª Chamada substitui
a prova da 1ª ou 2ª unidade, preservando os pesos estabelecidos para cada uma das unidades.
III – O (a) discente que obtiver média inferior a 7,0 deverá realizar a prova Final,
considerando os critérios do inciso VI.
IV – Atendendo ao disposto no Art. 63, Inciso II, do Regimento Interno da IES, apenas
estudantes com média das unidades igual ou superior a 4,0 estão aptos a fazer prova final. Caso
essa média seja inferior a 4,0, o (a) discente estará diretamente reprovado (a) por média.
§ 3º A Média Final será contabilizada de acordo com a média aritmética entre a prova
final e a média das unidades. Para aprovação, esse resultado deve ser igual ou superior a 5,0.
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Art. 23º. Não serão aprovados os alunos com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por
cento), com qualquer média, não havendo abono de faltas, salvo nos casos previstos por lei.
Parágrafo único. Alunos nessa condição estarão impossibilitados até mesmo de fazer a
prova, sendo gerada, para cada avaliação, ata da qual só constem discentes com frequência
superior a 75%.

4.3 Segunda Chamada
Art. 24º. A segunda chamada é um direito reservado aos alunos que, por motivos legais, de
saúde ou de natureza profissional, não realizaram a prova previamente marcada pela Instituição.

Art. 25º. Só estará autorizado a realizar a segunda chamada o aluno que o solicitar, via
requerimento, até 7 (sete) dias corridos antes da prova e mediante o pagamento do respectivo
emolumento, este devendo ser efetivado até 48h antes da prova.

Art. 26º. O (a) aluno (a) que for realizar 2ª chamada, independente do motivo pelo qual precisou
faltar uma das provas de unidade, deve efetuar o pagamento da devida taxa, expressa nos
quadros de aviso e sistemas da Faculdade, sendo gerada a ata de prova, não sendo permitido
aos professores realizar a avaliação junto aos alunos que não estejam registrados nessa ata.

Art. 27º. Na 2ª Chamada, a avaliação deve conter todo o assunto do semestre, pois trata-se de
prova única, independente de quem perdeu a primeira ou segunda unidades.

4.4 Regulamento das Provas Escritas
Art. 28º. Na prestação da prova escrita o aluno ocupará um lugar conforme fixado pelo
professor.

Art. 29º. Não é permitido em cima da mesa ou cadeiras qualquer tipo de material, inclusive
bolsas e telefones celulares.
Parágrafo único. Nas provas com consulta, só é permitida a utilização de material de
apoio conforme pré-estabelecido pelo (a) docente da disciplina em cada caso.

Art. 30º. É terminantemente proibido o uso de telefone celular no decorrer das provas.
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Art. 31º. Os alunos só são admitidos até sessenta minutos após o início da prova. Nenhum aluno
pode abandonar a sala durante os primeiros sessenta minutos, excetuando-se os casos em que
todos os colegas que venham prestar a prova já estejam presentes.

Art. 32º. É terminantemente proibida a ausência da sala de aula no decorrer da prova, salvo por
motivo de urgência apresentado ao (à) docente, o (a) qual avaliará a situação.

4.5 Fraudes
Art. 33º. A fraude cometida numa prova, essencialmente caracterizada pela consulta a material
não autorizado pelo (a) professor (a) da disciplina ou aos colegas, implica a anulação imediata
da mesma, sendo atribuída a nota 0 (zero).
Parágrafo único. Sem prejuízo do que os órgãos competentes da Instituição venham a
estipular para os casos de fraude, o aluno cuja prova for anulada, não terá direito à segunda
chamada.

4.6 Revisão de Prova
Art. 34º. O aluno que pretenda recorrer do resultado obtido na Verificação Final de determinada
disciplina, conforme dispõe do Art. 71º, § 2º, do regimento interno da FEPAM, poderá fazê-lo
da seguinte forma:
§ 1º Apresentar, no prazo máximo de cinco dias corridos após a divulgação dos
resultados, um requerimento solicitando a revisão de prova, junto à Secretaria Acadêmica,
deixando protocolada a prova realizada e prestando as demais informações requeridas.
§ 2º Após encaminhamento da Secretaria Acadêmica, a Coordenação do Curso
encaminhará a solicitação ao (à) docente da disciplina, o qual tem o prazo máximo de 5 dias
úteis para manter ou alterar a nota, conforme critérios de avaliação previamente estabelecidos.
§ 3º Não sendo aceita a decisão do professor, conforme parágrafos, o (a) discente deve
buscar a revisão com outro professor e, em última instância, junto ao Conselho Superior –
CONSUP.
§ 4º Em cada instância da revisão, o pedido do (a) aluno (a) será sempre avaliado pela
Coordenação, sempre havendo a condição de preencher requerimento na Secretaria Acadêmica
com a devida justificativa de recorrer da decisão final do (a) professor (a) da disciplina.
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4.7 Aprovação de período e Aproveitamento
Art. 35º. São aprovados para o período seguinte os alunos que tenham obtido aproveitamento
em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência.
§ 1º O aluno, promovido em regime de dependência, deve matricular-se,
obrigatoriamente, no período seguinte e nas disciplinas de que depende, observando-se a
compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências de
frequência e aproveitamento.
§ 2º Podem ser ministradas aulas e/ou estudos dirigidos de dependência e de adaptação
de cada disciplina, em horário ou período especial, a critério da coordenadoria de cada curso.

4.8 Disciplinas em atraso
Art. 36º. O aluno não é obrigado a matricular-se nas disciplinas em que não obteve
aproveitamento no período precedente.

Art. 37º. Os alunos com disciplinas em atraso, e devidamente inscritos, poderão cursar as
mesmas em qualquer turma, desde que o horário o permita.

Art. 38º. O aluno com pendência deve adaptar-se aos horários das disciplinas ofertadas
presencialmente pela Faculdade no respectivo semestre, não sendo a instituição obrigada a
ofertar disciplina fora de época, salvo em caso de estudo dirigido.

Art. 39º. Disciplinas pendentes podem ser cursadas como estudo dirigido, desde que não
estejam sendo ofertadas presencialmente.
Parágrafo único. Caso a disciplina pendente esteja sendo ofertada presencialmente no
semestre, não é permitida a condução da mesma como estudo dirigido.

Art. 40º. A disciplina de estudo dirigido pode ser conduzida à distância, via plataforma de
Ensino à Distância – EAD, desde que não ultrapasse 20% da Carga Horária (CH) do (a) aluno
(a) com pendências, levando em consideração seu histórico escolar tanto na FEPAM como em
outra instituição, em caso de transferência ou de ser portador(a) de diploma.
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Parágrafo único. A avaliação da disciplina deve obrigatoriamente conter componente
presencial, em conjunto com as atividades à distância.

4.9 Frequência às Aulas
Art. 41º. O art. 47, § 3º, da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, dispõe que é obrigatória a frequência de alunos.

Art. 42º. 1º É obrigatória, para a aprovação, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) das aulas e demais atividades escolares, não existindo legalmente abono de faltas.

Art. 43º. As alunas gestantes e os alunos de incapacidade física temporária devem, nos casos
previstos em lei, solicitar à Secretaria Acadêmica a concessão do Tratamento Excepcional.
§ 1º Ainda que a aluna gestante requeira o Tratamento Excepcional uma semana antes
do parto ou mesmo após este, os 3 (três) meses serão contados retroativamente ao 8º (oitavo)
mês de gestação.
§ 2º O início do período em que é permitido o afastamento será determinado pelo laudo
médico a ser anexado ao requerimento de Tratamento Excepcional na Secretaria Acadêmica
pela aluna ou seu procurador.
§ 3º O laudo médico deverá conter o mês de gestação e a data provável do parto, bem
como a assinatura e CRM do médico.
§ 4º Portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras
condições mórbidas que apresentem distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por
incapacidade física relativa, incompatível com a frequência às aulas, uma vez verificada a
conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da
atividade escolar, ficarão assistidos pelo Tratamento Excepcional, desde que:
I – A ocorrência seja isolada ou esporádica;
II – O período de afastamento indicado pelo médico seja de, no mínimo, cinco dias úteis
e que a duração não ultrapasse o máximo admissível para a continuidade do processo
pedagógico.
§ 5º A solicitação do Tratamento Excepcional deverá ser feita através de requerimento,
via Secretaria Acadêmica, até 3 (três) dias após a constatação da enfermidade que motivou o
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afastamento, pelo próprio aluno ou procurador, anexando o laudo médico que deverá conter o
diagnóstico, tempo sugerido de afastamento, além da assinatura e CRM do médico.
§ 6º A Coordenação do Curso encaminhará um formulário próprio para o professor de
cada disciplina em que o aluno estiver matriculado, para que seja cientificada a concessão do
Tratamento Excepcional, definindo as atividades/tarefas domiciliares a serem desenvolvidas,
todas oficializadas on line.
SEÇÃO 5 – Da secretaria Acadêmica
Art. 44º. A Secretaria Acadêmica é o órgão regimental responsável pela administração da vida
escolar na FEPAM. Trata-se do único autorizado a emitir certificados, declarações ou quaisquer
documentos relacionados à vida escolar do aluno da FEPAM. Os documentos indevidamente
emitidos por outros órgãos não serão reconhecidos pela Faculdade.

Art. 45º. As solicitações formais do aluno à Faculdade devem ser feitas via requerimento
apresentado ao Protocolo – Secretaria Acadêmica, cuja função é registrar, encaminhar,
acompanhar e informar o andamento do processo.
§ 1º O recebimento de requerimentos, bem como o fornecimento da solução final,
observará os prazos estabelecidos.
§ 2º A responsabilidade do preenchimento correto do requerimento é exclusiva do aluno.
Os requerimentos com dados incompletos serão devolvidos para complementação das
informações pelo aluno.
SEÇÃO 6 – DOS SISTEMAS DE REGISTRO ACADÊMICO
6.1 Plataforma de Ensino à distância – EAD
Art. 46º. A Faculdade FEPAM dispõe de Plataforma de EAD, devendo ser utilizada por todos
os discentes com a finalidade de ter acesso ao (à):
I – Compartilhamento de materiais e recursos auxiliares às disciplinas ministradas, tais
como artigos, vídeos, URL, arquivos das aulas, entre outros, dependendo da natureza da
disciplina.
II – Realização de fóruns e chats programados para discussão dos conteúdos
ministrados, como extensão da sala de aula.
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III – Resolução de questionários ou banco de questões, abertas ou fechadas, a depender
da disciplina, valendo pontuação complementar à avaliação, no limite dos 50% expressos no §
1º do Art. 22º deste regulamento.
IV – Verificação de notas disponibilizadas pelos professores.
Parágrafo único. A plataforma de EAD não é o meio oficial de divulgação das notas das
disciplinas, e sim o portal do aluno.

6.2 Portal do Aluno
Art. 47º. O portal do aluno tem como finalidade proporcionar informações oficiais relacionadas
ao vínculo com a FEPAM, ficando a parte didática por conta da plataforma de EAD. Entre essas
informações, o aluno terá acesso a:
I – Histórico escolar;
II – Notas de períodos anteriores;
III – Disciplinas pendentes para a conclusão do curso;
IV – Boletos de pagamento das mensalidades, com valor calculado, multa e juros.
V – Declarações e vínculo;
SEÇÃO 7 – DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
Art 48. O aluno bolsista deverá ter aceito o Termo de Compromisso para a concessão da bolsa
E deverá ter ciência do acordo com o regulamento interno no que se refere ao recebimento de
bolsa de estudo integral ou parcial.
I- Deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação e apresentar bom ou
excelente rendimento acadêmico;
II- Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 7,0;
III- Não ter mais de 25% de faltas no semestre por disciplina;
IV- Ser membro participativo dos eventos da instituição;
Parágrafo único. O aluno que apresentar divergências nos critérios estabelecidos pela
Instituição, poderá receber aviso de cancelamento de bolsa de estudos pela instituição, em
descumprimento ao Termo de Compromisso.
Nota: cabe ao aluno que apresentar reprovação no histórico a possibilidade de justificativa
perante a coordenação. Em caso de a Coordenação aceitar a justificativa, poderá ser apresentado
a direção geral a situação do candidato para análise superior.
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SEÇÃO 8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 49º. Os assuntos omissos serão resolvidos na forma das leis educacionais pertinentes e do
regimento interno da FEPAM, com intervenção da Coordenação do Curso de Administração,
ouvido o NDE.

Art. 50º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de

Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral da FEPAM
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REGULAMENTO Nº 09, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre o Núcleo de Pesquisa e Extensão
– NUPESQ a fim de implementar, orientar e
controlar as atividades de Pesquisa e Extensão
desenvolvidas pelos discentes e docentes da
IES.

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas às atividades de
pesquisa e extensão no âmbito do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPESQ da FEPAM.

SEÇÃO II - DA FINALIDADE DO NUPESQ
Art. 2º O NUPESQ é um departamento da FEPAM que tem como objetivo administrar o
exercício das atividades de pesquisa e extensão da IES, envolvendo discentes e docentes no
processo de iniciação científica por meio da produção individual ou coletiva de estudos em
quatro áreas: Desenvolvimento Humano no Trabalho; Empreendedorismo e Gestão de
Negócios; Finanças; e Relações de Consumo.

SEÇÃO III - ELEMENTOS INTEGRANTES DO NUPESQ
Art. 3º O NUPESQ é integrado pelos seguintes elementos: Coordenador, discentes, docentes e
instituições parceiras.
§ 1º O NUPESQ está sendo coordenado pela professora Amanda Aires. A professora
possui Graduação em ciências econômicas (2006), Mestrado em Economia (2010) e Doutorado
em Economia (2013).
§ 2º Participam do núcleo alunos devidamente matriculados nos cursos de graduação
oferecidos pela FEPAM e com a vida acadêmica em conformidade com o regimento da
instituição. Em caso de afastamento, os alunos envolvidos em projetos de pesquisa serão
substituídos mediante processo de seleção (entrevista e titulação). Na titulação, serão
computadas as produções científicas e os certificados de participação em congressos,
simpósios, seminários e outros.
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§ 3º Entres os docentes, participam os professores da FEPAM que tenham a titulação
mínima de Mestre. O docente proponente de projeto de pesquisa aprovado passa a condição de
Orientador deste Projeto, ficando responsável por:
I – Formar as equipes de alunos pesquisadores;
II – Desligar ou inserir novos alunos pesquisadores, desde que não modifique o
orçamento previsto para o projeto;
III – Apresentar a cada noventa dias o relatório do andamento do projeto de pesquisa.
§ 4º Empresas Públicas ou privadas parceiras da FEPAM. A Empresa parceira é aquela
que receberá a inovação oriunda do projeto de pesquisa e que atuará, juntamente com a equipe
do projeto, no seu desenvolvimento.

SEÇÃO IV - INCENTIVO À PESQUISA
Art. 4º Desenvolver, incentivar e apoiar a pesquisa, diretamente ou por meio da concessão de
auxílio para a execução de projetos científicos, bolsas especiais, formação de pessoal pósgraduado, promoção de congressos, simpósios e seminários, intercâmbio com outras
instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance.
Parágrafo único. As atividades de pesquisa são coordenadas pelo Coordenador do
Núcleo de Pesquisa, designado pelo Diretor da IES e os projetos de pesquisa serão coordenados
pelos professores, juntamente com o Coordenador do Curso.

Art. 5º O apoio à produção científica, pedagógica e cultural da FEPAM será regido pelo Plano
Institucional de Pesquisas direcionado ao corpo docente e discente.

SEÇÃO V - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
Art. 6º A institucionalização da pesquisa na FEPAM se dá de forma gradativa, acompanhando
as reformas curriculares de cada curso e os interesses do corpo docente e discente.

Art. 7º Consideram-se diretrizes fundamentais à pesquisa e à iniciação científica na FEPAM:
I – Incentivo às iniciativas que se fundamentam na experiência acumulada nos cursos
instalados e na dinâmica criada a partir desse processo de pesquisa.
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II – Ênfase em pesquisas de caráter interdisciplinar e multidisciplinar de relevância em
face dos desafios do mundo contemporâneo.
III – Incentivo às iniciativas de aglutinação de esforços no sentido de delinear linhas de
pesquisa em áreas estratégicas para a consolidação de um perfil próprio da Instituição, que seja
capaz de distingui-la pela excelência da graduação.
IV – Potencialidade para a implantação de cursos de pós-graduação stricto sensu.

Art. 8º São objetivos da pesquisa e iniciação científica na FEPAM:
I – Fortalecer a FEPAM como local de produção, criação e valorização do trabalho
científico.
II – Propiciar o diálogo entre as áreas de conhecimento, incentivando projetos;
III – Incentivar pesquisas em áreas já consolidadas de conhecimento, bem como
estimular a produção em novas áreas.
IV – Criar condições para que o professor possa desenvolver-se como pesquisador,
elaborando projetos individuais ou coletivos, com o envolvimento do corpo discente.
V – Definir as linhas prioritárias de pesquisa da Instituição.
VI – Racionalizar e agilizar a sistemática de tramitação dos projetos de pesquisa que
requeiram aprovação institucional para o pleito de recursos junto aos órgãos de fomento.
VII – Integrar Ensino, Pesquisa e Extensão.
VIII – Instituir um programa de iniciação científica.
IX – Incentivar alunos de graduação a se engajarem em pesquisa.

SEÇÃO VI - DA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DA
PESQUISA
Art. 9º A organização e administração da pesquisa serão de responsabilidade do NUPESQ junto
ao Núcleo Docente Estruturante – NDE da FEPAM.

Art. 10º A análise e execução dos Projetos de Pesquisa serão de responsabilidade do NUPESQ.

Art. 11º Para o financiamento da pesquisa buscar-se-á estabelecer parcerias com instituições de
fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq,
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE, entre
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outros órgãos, com os quais os vínculos serão iniciados e mantidos pelo desenvolvimento das
linhas de pesquisa e criação de cursos de pós-graduação stricto sensu.

SEÇÃO VII - DO PROGRAMA DE AUXÍLIO À PESQUISA – PAP
Art. 12º O Programa de Auxílio à Pesquisa (PAP) destina-se à concessão de recursos para a
realização das pesquisas desenvolvidas pelos professores e alunos da FEPAM.

Art. 13º O Programa de Auxílio à Pesquisa (PAP) destina-se à concessão de 2 horas-aulas
semanais para cada projeto de pesquisa desenvolvido pelo docente da FEPAM.

Art. 14º Os professores interessados em desenvolver seus projetos de pesquisa podem entrar
diretamente em contato com os responsáveis pelo NUPESQ, em busca das orientações que
julgarem necessárias, mas o encaminhamento formal do pedido de auxílio deve seguir sempre
o canal Coordenação de Curso – Coordenação do NUPESQ – Direção.

Art.15º Os pedidos dos docentes são encaminhados ao NUPESQ pelos Coordenadores de
Curso, assim como ao longo do encaminhamento do processo, o NUPESQ deve comunicar-se,
sempre, com os respectivos coordenadores, e não com os professores interessados, cabendo
aqueles transmitir a estes últimos as informações e instruções pertinentes.

Art.16º Para a concessão de auxílio, as pesquisas realizadas pelos docentes são consideradas
estritamente temporárias e devem ter duração mínima de 1 (um) e máxima de 2 (dois) anos.
Parágrafo Único: Pedidos de prorrogação podem ser excepcionalmente encaminhados
ao NUPESQ, para avaliação, desde que isto se dê, pelo menos, 3 (três) meses antes do
encerramento do auxílio já concedido, e desde que o pedido seja devidamente justificado.
Art.17º Concedido o auxílio, o interessado se compromete a apresentar ao NUPESQ dois
relatórios, sendo um parcial, no término do primeiro ano, e outro final (aplica-se às bolsas com
duração de 24 meses), ou apenas o relatório final (aplica-se às bolsas com duração de 12 meses).
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Art.18º Nenhum novo projeto de pesquisa docente será aceito pelo NUPESQ se o seu autor
ainda não tiver apresentado o relatório final e os resultados esperados do projeto anteriormente
contemplado com auxílio.
SEÇÃO VIII - DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC
Art.19º Programa de Iniciação Científica (PIC) deverá estar incluso no Projeto Pedagógico do
Curso – PPC.

Art.20º Para a implementação do PIC o aluno terá direito a 60 horas aulas de atividade
complementar.

Art. 21º Para ingressar no Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, o aluno deve estar
regularmente matriculado em curso de Graduação da FEPAM.

Art. 22º O discente contemplado deve dedicar-se às atividades acadêmicas de pesquisa de forma
regular, não podendo acumular bolsas e sendo sua dedicação à pesquisa de, no mínimo, 20
horas semanais.
Art. 23º Os Projetos de Iniciação Científica – PIC terão a duração mínima de 1 (um) semestre
e máxima de 1 (um) ano.

Art. 24º O discente deverá apresentar ao NUPESQ um relatório circunstanciado da pesquisa
desenvolvida, encaminhado por oficio do orientador (ficha de avaliação), com endosso do
Coordenador de Curso.

Parágrafo Único: Esse relatório é avaliado internamente pelo NUPESQ.

Art. 25º O período de vigência da bolsa é de 6 meses para todos os cursos, admitindo a
renovação, desde que o bolsista apresente bom desempenho nas atividades acadêmicas e de
pesquisa.

SEÇÃO IX - DAS LINHAS DE PESQUISA
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Art. 26º As linhas de pesquisa aglutinam projetos que apresentam potencialidades tanto para
incentivarem a iniciação científica na Graduação, como para o desenvolvimento de propostas
mais arrojadas com vistas à instituição de Programas de Pós-Graduação.

Art. 27º As linhas de pesquisa são coordenadas conjuntamente pelos professores membros do
NDE.

Art. 28º Os Professores envolvidos nas linhas de pesquisa devem ter experiência acadêmica
comprovada e, titulação mínima de mestrado.

Art. 29º Compete aos responsáveis pelas linhas de pesquisa:
I – Apresentar um projeto que dê início à operacionalização da linha de pesquisa de
interesse.
II – Articular professores-pesquisadores que tenham propostas de pesquisas em áreas
correlatas para integrarem a linha de pesquisa.
III – Criar mecanismos de divulgação e seleção de alunos interessados em se
candidatarem ao projeto de iniciação científica, garantindo a especificidade de sua linha de
pesquisa;
IV – Coordenar as ações necessárias ao desenvolvimento da linha de pesquisa, incluindo
divulgação dos resultados no plano interno e participação dos integrantes da linha em
congressos e encontros científicos.
V – Encaminhar para análise do NUPESQ os projetos que integram a linha de pesquisa
com vistas às agências de fomento.
VI – Buscar, nos órgãos de fomento, recursos que viabilizem a publicação dos resultados
das pesquisas, conforme a linha.
VII – Participar de reuniões internas relativas ao estabelecimento de políticas de
pesquisa da instituição e de reuniões externas nas agências de fomento.

Art. 30º Os projetos integrantes das linhas de pesquisa podem ser de duas modalidades:
I – De responsabilidade de um professor
II – De autoria de um ou mais professores, ou integrados por alunos em iniciação
científica, que participarão seja como bolsistas, seja como voluntários.
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Art. 31º Os projetos poderão ter o formato que melhor atender à especificidade da pesquisa
proposta, com as informações adicionais exigidas para sua identificação e tramitação na
FEPAM a serem elaborados em formulário específico.

SEÇÃO X - DAS ATRIBUIÇÕES DO NUPESQ
Art. 32º O Núcleo de Pesquisa Extensão (NUPESQ) tem por finalidade precípua oferecer aos
quadros de docentes e discentes da instituição condições intelectuais e materiais favoráveis ao
desenvolvimento da pesquisa.

Art. 33º A atuação do NUPESQ incide sobre duas áreas de atividades:
I – As regulares, representadas pela avaliação e acompanhamento dos projetos de
pesquisa desenvolvidos por seus mestres e doutores, bem como pelos alunos da instituição,
através do Programa de Iniciação Científica – PIC;
II – As eventuais, representadas pela promoção e organização de eventos como
congressos, simpósios, jornadas, encontros de iniciação científica e as orientações em sala de
aula.

Art. 34º O NUPESQ se reúne regularmente para a apresentação dos relatórios e discussões das
atividades de pesquisa, com periodicidade bimestral.
§ 1º As reuniões realizadas no início de cada semestre com os membros do NUPESQ
têm por finalidade apreciar os projetos de pesquisa cujo auxílio, uma vez concedido, será
gozado a partir do início do semestre seguinte.
§ 2º O Núcleo poderá reunir-se com a presença mínima de 5 membros.

Art. 35º Compõe a estrutura do Núcleo de Pesquisa:
I – Diretoria Geral;
II – Coordenação do NUPESQ;
III – Coordenação Acadêmica (Graduação e Pós-Graduação);
IV – Professores voluntários do NUPESQ

Art. 36º Compete ao NUPESQ:
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I – Oferecer aos quadros docente e discente da instituição, condições intelectuais e
materiais favoráveis ao desenvolvimento da pesquisa.
II – Estabelecer diretrizes para operacionalização do programa de Iniciação Científica.
III – Regulamentar o programa de pesquisa para os docentes e para os discentes de
acordo com as normas institucionais.
IV – Organizar e administrar a pesquisa, sob sua orientação e supervisão, em conjunto
com o NDE do Curso;
V – Analisar as propostas de projetos, hierarquizando segundo sua importância e
pertinência em relação às linhas básicas estabelecidas;
VI – Submeter os projetos às avaliações competentes destinando espaço físico adequado
e suficiente para as atividades de extensão nos diversos serviços e setores criados;
VII – Caberá apreciar os requerimentos de auxílio à pesquisa, definir os termos e/ou as
condições de em que o auxílio será ou não concedido;
VIII – Definir e analisar o auxílio participação em eventos;
IX – Fiscalizar o cumprimento das Normas da FEPAM para elaboração de Projetos de
Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso e Trabalhos Acadêmicos dos cursos de Graduação
e Pós-Graduação.
X – Viabilizar formas de divulgação da produção científica.

SEÇÃO XI -DA DIRETORIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE PESQUISA
Art. 37º A Diretoria Executiva é o órgão executivo do Núcleo de Pesquisa – NUPESQ, da
FEPAM, criado para ser o órgão colegiado de assessoria da Direção da faculdade, com atuação
no eixo de pesquisas da Instituição e sob a tutela do Conselho Superior da FEPAM –
CONFEPAM.

Art. 38º O Diretor da Faculdade nomeará um professor para, em regime de 10 horas semanais,
realizar o trabalho de Coordenação Geral das atividades do Núcleo de Pesquisa e Extensão.
§ 1° A escolha dar-se-á por meio de seleção, com critérios de conveniência e
oportunidade.
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§ 2º A Coordenação Geral deve ser avaliada pelo Diretor da Faculdade, periodicamente,
a cada 2 (dois) anos e resposta aos objetivos do NUPESQ.

Art. 39º Compete à Coordenação do NUPESQ, em conjunto com o NDE:
I – Coordenar e supervisionar todas as atividades do Núcleo de Pesquisa na forma deste
Ato Normativo e demais legislações vigentes.
II – Dar pareceres sobre as propostas de projetos, hierarquizando segundo sua
importância e pertinência em relação às linhas básicas estabelecidas.
III – Dar pareceres referentes aos requerimentos de auxílio à pesquisa, definir os termos
e/ou as condições de em que o auxílio será ou não concedido.
V – Publicar a avaliação dos Programas de Pesquisa definidos pelo Núcleo.
VI – Dar pareceres referentes ao auxílio participação em eventos;
VII – Organizar e manter atualizados os arquivos de avaliação dos programas de
pesquisa;
VIII – Convocar e presidir reuniões dos pesquisadores, visando a avaliações globais e
implementação de ações comuns;
IX – Propor ao Diretor da Faculdade modificações neste Ato Normativo, aprovadas pelo
Núcleo.
X – Implementar as decisões do NUPESQ/NDE, referentes à pesquisa.
XI – Assinar as correspondências, certidões e declarações referentes ao Núcleo.
XII – Dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos de pesquisa;
XIII – Cumprir e fazer cumprir este Ato Normativo.

SEÇÃO XII -DA DIRETORIA DE PESQUISA
Art. 40º A Diretoria de Pesquisa é composta pelo coordenador do NUPESQ e pelos professores
membros do NDE.

Art. 41º Compete à Diretoria de Pesquisa:
I – Coordenar, supervisionar e dirigir as atividades de Pesquisa;
II – Zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos contidos neste Ato Normativo;

SEÇÃO XIII -DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
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Art. 42º Este Ato Normativo, aprovado pela Direção FEPAM, pelo NDE e pela Coordenação
do Núcleo de Pesquisa, entrará em vigor a partir da Assinatura do Diretor Geral da FEPAM e
do Coordenador do NUPESQ, ficando revogadas demais disposições em contrário.
Art. 43º Este documento foi atualizado, entrando em vigor na presente data.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de

Wagner Frazão
Diretor Geral
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REGULAMENTO Nº 10, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre o Programa de Pós-Graduação
Lato Sensu em Negócios – PPGN da Faculdade
Europeia de Administração – FEPAM.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A presente resolução diz respeito especificamente ao Projeto e Organização do Programa
de Pós-Graduação Lato Sensu em Negócios da FEPAM – PPGN.
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS DO PPGN
Art. 2º O PPGN da FEPAM tem como objetivo essencial beneficiar tanto os profissionais de
mercado que desejam otimizar suas práticas de trabalho a partir de uma base acadêmica mais
consistente, como acadêmicos que buscam relações com gestores de empresas nos diversos,
sendo também ofertada como uma oportunidade de formação continuada ao aluno FEPAM.

Art. 3º Diante dessa proposta, a FEPAM disponibiliza quatro cursos relacionados à área de
Negócios: Gestão de Negócios, Empreendedorismo, Gestão de Pessoas e Gestão em
Planejamento Estratégico, os quais apresentam as mesmas condições no que se refere à carga
horária e investimento, conforme descrição a seguir.
CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 4º A carga horária dos cursos do PPGN da FEPAM corresponde a 360 horas/aula
presenciais divididas em 12 disciplinas obrigatórias.
Art. 5º A duração de cada curso será ofertada em três opções:
I- Ofertado com duração de 12 meses com aulas quinzenais às quintas, sextas e sábados, no
horário das 19h às 22h durante os dias de semana e no horário das 8h às 18h aos sábados,
caracterizado com um total de 72 encontros.
II- Ofertado com duração de 15 meses com aulas quinzenais às sextas e sábados, no horário das
19h às 22h e no sábado das 8h às 18h, caracterizado com um total de 60 encontros.
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III- Ofertado com duração de 12 meses com aulas quinzenais durante a semana, no horário das
19h às 22h, caracterizado com um total de 120 encontros.

Art. 6º Os cursos devem ser ministrados nos seguintes horários:
I – Dias de semana das 19h às 22h;
II – Sábados, das 8h às 18h.

Art. 7º O investimento no curso é caracterizado conforme a escolha da duração do curso.
I- Para a oferta ofertado do curso em 12 meses o pagamento será realizado em 1+ 12 R$249,00.
II- Para a oferta do curso em 15 meses o pagamento será realizado em 1+ 15 de R$ 209,00.
CAPÍTULO III – DAS FORMAS DE PAGAMENTO E DESCONTOS
Art. 8º Conforme definição da Direção da FEPAM, ouvida a Coordenação Acadêmica e a
Gerência de Marketing da Mantenedora, procede-se a uma definição das seguintes formas de
pagamentos e políticas de descontos:
I – Forma de pagamento: Boleto bancário com vencimento no dia 20 de cada mês.
II – Em caso de pagamento antecipado:
III-

Concede-se desconto de 10% no valor da mensalidade para pagamento até o dia 10 de

cada mês;
IV-

Ex-alunos possuem desconto de 10%.
CAPÍTULO IV – DAS TURMAS E ESPAÇO PARA AS AULAS PRESENCIAIS

Art. 9º Para a formação das turmas, o Conselho Superior da FEPAM – CONSUP estabelece
que o quantitativo mínimo de estudantes por turma é de 30 discentes.

Art. 10º As turmas formadas terão suas aulas presenciais prioritariamente na sede da FEPAM.
Não havendo espaço disponível no referido prédio, os cursos terão seu funcionamento em
qualquer outro núcleo das instituições mantidas pelo Instituto Superior de Economia e
Administração – ISEAD.
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CAPÍTULO V – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS

1. Gestão Empresarial
Público-Alvo: Empresários, comerciantes, gestores e interessados que buscam obter uma visão
holística das organizações com o mercado, que objetivem desenvolver consultorias, empresas
estruturadas e melhorar as organizações em geral.
Objetivo: Possibilitar condições de desenvolver uma visão analítica e sistêmica das
organizações, preparar para gerir e promover melhorias de alto padrão de gestão e qualidade.
Bem como estruturar um negócio de forma planejada e inovadora.

Matriz Curricular- Pós-Graduação Lato Sensu Gestão Empresarial
Disciplina
Comportamento Organizacional
Gestão da Qualidade
Análise de mercado
Análise estratégica
Plano de marketing e vendas
Gestão de Pessoas
Logística
Gestão financeira
Gestão do conhecimento e inovação
Ética, Responsabilidade socioambiental
Marcas e Patentes
Modelagem de Negócios

2. Empreendedorismo
Público-Alvo: Pessoas que desejam desenvolver habilidades empreendedoras para atuar como
gestores ou empresários de seus próprios negócios bem como para funcionários de organizações
que desejam estimular o intraempreendedorismo e para pessoas que desejam adquirir
habilidades para se fortalecer e se tornar mais seguro das capacidades de atuar no mercado
como empreendedores de sucesso.
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Objetivo: Desenvolver a capacidade de inovar, quebrar paradigmas, tomando conhecimento
prático de habilidades de pessoas de sucesso. Visa preparar o aluno para se tornar um
empreendedor destemido em busca de oportunidades de negócio.

Matriz Curricular Pós-Graduação Lato Senso Empreendedorismo
Disciplina
Gestão da Inovação e criatividade
Psicologia Organizacional
Gerenciamento de Projetos
Modelagem de Negócios
Gestão tributária e financeira
Desenvolvimento de liderança
Empreendedorismo social
Responsabilidade Socioambiental
Ferramentas de Gestão
Tecnologia de Informação Gerencial
Marketing Pessoal e oratória
Patentes e Marcas

3. Gestão de Pessoas
Público-Alvo: Profissionais de mercado, acadêmicos, gestores e demais interessados que
buscam o aprimoramento de seus conhecimentos relacionados à gestão de pessoas, com foco
nos que exercem funções gerenciais, visando o desenvolvimento de suas habilidades e
conhecimento de técnicas para exercer a liderança e a melhoria no relacionamento.
Objetivo: Capacitar profissionais e acadêmicos na gestão de pessoas, com foco nas funções de
liderança e no desenvolvimento das habilidades de relacionamento, proporcionando
conhecimentos de tal forma que o profissional seja capaz de atuar diante de qualquer modelo
de gestão de pessoas adotado, e mais especificamente sobre liderança, comunicação, motivação
e gestão estratégica de pessoas.
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Matriz Curricular Pós-Graduação Lato Sensu Gestão de Pessoas
Disciplina
Avaliação de alinhamento estratégico com Scorecard e RH
Avaliação, treinamento e Aprimoramento do desempenho
Princípios de recrutamento e seleção
Progressão na carreira: Colin Powell
Dinâmica e Comportamento nas Organizações
Remuneração e Benefícios
Gerenciamento de resistências e Calculo de Rotatividade e Absenteísmo
Psicologia aplicada a gestão de pessoas
Igualdade de emprego ação afirmativa, para a diversidade.
Normas de segurança em Gestão de Pessoas
Comportamento do Consumidor
Novos Desafios para a Gestão de Pessoas

4. Planejamento Estratégico
Público-Alvo: Profissionais de mercado formados nas mais diversas áreas e acadêmicos que
buscam aprofundar seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades em Marketing,
preparando-os para serem gestores capazes de tornarem suas empresas mais lucrativas e
competitivas.
Objetivo: Ampliar os conhecimentos nas áreas de planejamento e gestão de Marketing, com
foco na atual competitividade das empresas e no pensar estratégico para as empresas onde
atuam; desenvolver as habilidades com as ferramentas e técnicas de Marketing, bem como as
atitudes em relação a uma postura proativa e comprometida com os resultados da organização.

Matriz Curricular Pós-Graduação Lato Sensu Planejamento Estratégico
Disciplina
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Oportunidades de mercado
Economia e mercados
Modelos de Planejamento Estratégico
Gestão financeira
Inovação na Estratégia
Criação de cenários
Gestão de Riscos
Modelagem de Negócios
Balanced Scorecard
Gestão socioambiental como estratégia competitiva
Gerenciamento de projetos
Comportamento do consumidor

Art. 11º. A Disciplina Metodologia e Didática do Ensino Superior poderá ser ofertada como
disciplina optativa aos que desejarem seguir com a atividade de docência.

Art. 12º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela Direção Geral.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de 2016

__________________________________________
Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral FEPAM
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REGULAMENTO Nº 11, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre o Núcleo de Atendimento ao
Educando

da

Faculdade

Europeia

de

Administração e Marketing– FEPAM.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º. O Núcleo de Atendimento ao Educando (NAE) é um órgão técnico, vinculado à Direção
Acadêmica e tem por finalidade colaborar com o desenvolvimento acadêmico e profissional
dos alunos e egressos, apoiar a sua permanência na FEPAM e potencializar sua inserção no
mundo do trabalho.
CPÍTULO II – DA CONSTITUIÇÃO

Art. 2º. O NAE é constituído pela professora com formação em Psicologia, com mestrado em
Administração Andrezza Marianna.
.
CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º. O NAE é composto pelos seguintes programas de apoio ao discente:
I-

Programa de Monitoria;

II-

Apoio psicopedagógico (PAPsi);

III-

Programa de Apoio a Carreira com capacitação profissional;

IV- Programa de Mérito Acadêmico;
V-

Oportunidades de Estágios e Empregos;

VI- Programa de Acompanhamento ao Aluno Egresso;
VII- Empresa Júnior;
VIII- Programas de Bolsas estudantis;
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CAPÍTULO IV- DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º. São competências do NAE:
I-

Propiciar o desenvolvimento de carreira dos alunos por meio de ações de aperfeiçoamento
pessoal, intelectual e profissional;

II-

Fazer a mediação entre candidatos potenciais (alunos e ex-alunos) e agentes de integração
e empresas parceiras;

III-

Estabelecer parcerias entre a Faculdade e o mercado profissional, ampliando as chances
de empregabilidade de nossos alunos;

IV- Monitorar e apoiar a vida profissional dos alunos egressos;
V-

Promover ações de retenção de alunos, junto aos docentes e Coordenação de Cursos;

VI- Promover aconselhamento no âmbito da carreira profissional, por meio de coaching;
VII- Elaborar relatórios de desempenho dos alunos no mercado de trabalho e enviá-los à
Coordenação Acadêmica;
VIII- Promover ações extraclasses de qualificação profissional como cursos, minicursos,
palestras, oficinas e outros;
IX- Promover e oferecer apoio psicopedagógico aos alunos;
X-

Identificar e avaliar as necessidades educacionais especiais dos discentes, em colaboração
com os professores e coordenadores de cursos;

XI- Manter em ordem o sistema de registro, comunicação, encaminhamentos e relatórios
sobre o andamento de todos os Programas desenvolvidos pelo NAE;
XII- Zelar pelo bom relacionamento com demais profissionais da FEPAM, mantendo uma
atitude crítica, de abertura e respeito em relação às diferentes visões do mundo;
XIII- Avaliar o desempenho e a satisfação discente, minimizando os níveis de evasão e
inadimplência;
XIV- Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que abordem
assuntos relacionados ao processo ensino-aprendizagem;
XV- Participar ativamente do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, metas e
indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade;
XVI- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela Coordenação
Acadêmica da FEPAM.
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CAPÍTULO V - DAS RESPONSABILIDADES

Art.5º. São responsabilidades do NAE:

I- Proceder a manutenção do cadastro dos egressos e envio de correspondência eletrônica para
todos os egressos, com o objetivo de coletar informações sobre atuação na área,
levantamento dos empregadores e profissionais liberais, campos de atuação, principais
demandas do mercado e principais deficiências na formação;
II- Oferecer apoio fundamental aos alunos no tocante ao atendimento e orientação
psicopedagógico;
III- Oferecer orientação e apoio ao aluno em suas atividades acadêmicas;
IV- Favorecer oportunidades de participação em atividades culturais, artísticas e sociais;
V- Fazer articulações com empresas, órgãos públicos e instituições da comunidade social para
o encaminhamento ao primeiro emprego, recolocação profissional ou para o primeiro
empreendimento profissional ou econômico;
VI- Apoiar os diretórios ou centros acadêmicos legalmente constituídos;
VII- Disponibilizar informações sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas
pela FEPAM;
VIII- Apontar para as necessidades de implantação de cursos de aperfeiçoamento e de pósgraduação lato sensu, além dos já existentes hoje na Faculdade, e stricto sensu, que serão
criados em decorrência do desenvolvimento da Instituição.

Art. 6º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela Direção Geral.

Jaboatão dos Guararapes,

de

de 2016

__________________________________________
Wagner Alves Frazão Junior
Diretor Geral FEPAM
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