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APRESENTAÇÃO 

Acolhemos e cumprimentamos os alunos ingressantes pela conquista de elevado mérito. Considerem-se calouros de uma Instituição de ensino superior 

de longa tradição que, desde 1970, tem prestado serviços educacionais à juventude brasileira com qualidade. 

 Saudamos os veteranos, que continuam regularmente seus estudos com dedicação, a fim de construírem e aprimorarem conhecimentos, em busca de uma 

formação profissional, pois eles sabem quão valiosa é a educação para a formação e aprimoramento pessoal. 

 Ressaltamos que dois são os fatores fundamentais para atingir o objetivo educacional: recursos humanos, materiais e institucionais, colocados para 

subsidiar a aprendizagem, por exemplo, professores mestres e doutores de elevada qualificação; modernos projetos pedagógicos; biblioteca; clínicas; eventos 

educativos culturais; etc. De igual relevância, o outro aspecto é constituído pela dedicação dos alunos aos estudos, pela participação ativa nas aulas e atividades 

acadêmicas e frequência regular. 

 Este Manual contém as informações necessárias sobre a Instituição, em termos de funcionamento, serviços prestados e contatos, para que os discentes 

atinjam o mais elevado desempenho acadêmico e utilizem o conhecimento para se vincularem à FAP, ao meio ambiente e ao mundo com harmonia. 

 Reiteramos as boas vindas a todos, na expectativa de que desfrutem do ambiente de ensino, pesquisa e extensão, amigo, respeitoso e acolhedor da 

Fadap/FAP. 

 

Dr. Carlos Eduardo Abarca e Messas 

Diretor Geral 
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I- INSTITUIÇÃO 

1) MISSÃO DA Fadap/FAP 

 Formar e educar cidadãos comprometidos com valores éticos, sociais, culturais e profissionais, para contribuírem com o desenvolvimento sustentável da 

Região da Alta Paulista, valendo-se, para tanto, do ensino, pesquisa e extensão. 

 

1.1  Visão de Futuro 

A visão de futuro da FAP é tornar-se referência regional na educação superior, no que diz respeito à qualidade de ensino, ao corpo docente, à 

extensão e ao compromisso social e ambiental. 

 

2) ASPECTOS HISTÓRICOS 

 Em 1969, mais de 40 Prefeituras e entidades de classe e de serviço reuniram-se e  transformaram a educação do Centro-Oeste Paulista, que carecia de 

ensino superior, e presenciavam, anualmente, o enorme  êxodo de estudantes que procuravam os grandes centros para fazer ensino superior. 

 Em 1970, graças à união e empenho de toda a região, foi criada a Faculdade de Direito da Alta Paulista, mantida pela Instituição Dom Bosco de Ensino e 

Cultura Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Tupã, SP, que vem, verdadeiramente, cumprindo seus objetivos e justificando sua existência 

como entidade educacional, podendo apresentar à sociedade um número significativo de profissionais bem-sucedidos. 
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3) Fadap 

 Desde seu primeiro Vestibular, em 1970, até agora, a Faculdade de Direito da Alta Paulista ofereceu ensino para milhares de alunos que receberam sólida 

formação educacional e se tornaram profissionais de alta qualidade, que obtiveram elevado desempenho, nos diversos setores das atividades econômico sociais, 

públicas e privadas. Agrega o Núcleo de Prática Jurídica, composto de auditório, fórum e escritório de prática jurídica. 

4) FAP 

 Em 2003, foi criada a Faculdade da Alta Paulista, que construiu uma trajetória de alto nível e oferece os cursos: Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, 

Administração,  Biomedicina, Engenharia Civil e Educação Física. Tem formado profissionais competentes que atuam no mercado de trabalho da região. A 

FAP possui clínicas de Psicologia e Fisioterapia, laboratórios, biblioteca, cantina. 

INFORME-SE! 

Uma atitude proativa é informar-se. 

Os serviços da Fadap/FAP são organizados para atender com eficiência, no entanto buscar na IES informações é  uma forma de agilizar sua resposta. 

Depende de você atuar a seu favor, conhecendo as normas que regulamentam a organização da Fadap/FAP. 

 

II - POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

1. MONITORIA 

 A monitoria tem a finalidade de oferecer ao estudante oportunidade de desenvolver, por meio da supervisão docente, habilidades nas funções de ensino, 

pesquisa e extensão. O monitor auxilia o professor nas atividades didático-científicas: preparo de aula; trabalhos didáticos; atendimento a alunos; atividades de 
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pesquisa e extensão; trabalhos práticos e experimentais em laboratórios, em biblioteca e no campo, além de outras compatíveis com o grau de conhecimento e 

experiência.  

 O ingresso no Programa de Monitoria requer que o estudante tenha cursado a primeira metade do tempo total de integralização do curso; não tenha 

reprova nem dependência; já tenha cursado a disciplina, objeto da monitoria, tenha notas acima de 7,0 (sete) em todas as disciplinas. 

 O aluno deve dedicar 6 (seis) horas semanais no acompanhamento das atividades do professor responsável. 

 O Programa de Monitoria, anualmente, publica em Edital as inscrições dos candidatos ao exame de seleção de monitores. 

  

2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 O estudante pode participar de grupos de pesquisa, coordenados por docente da Instituição. As atividades do grupo são parte integrante de projeto de 

pesquisa, que são acompanhadas, controladas e registradas em relatórios e fichas de frequência. Os resultados da pesquisa são transformados em artigos 

científicos, palestras e comunicação de trabalhos em eventos científicos. São fornecidos certificados de participação com horas convalidadas em atividades 

complementares. 

 A iniciação científica engloba projetos de atividades práticas, experimentais, pesquisa teórica, oficinas, prática de laboratório ou clínica, formação de grupos 

de estudo ou de interesse, que realizem produção intelectual ou projeto de real criação, participem de eventos científicos internos e externos. 

 Para inscrever-se no programa, o aluno precisa estar matriculado, na 3ª série do curso de graduação. Os Editais de Iniciação Científica são publicados 

anualmente e contêm regulamentação do programa, número de vagas por curso, valor da bolsa auxílio e regras para concessão. 

O aproveitamento da iniciação científica desenvolvida e supervisionada por docente será da seguinte forma: 
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I - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na FAP (extrassala de aula e extradisciplina específica), em eventos científicos 

específicos ou seminários multidisciplinares, sendo duas horas por trabalho limitado a, no máximo, oito horas em todo o curso de graduação; 

II - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos científicos específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando 

o nome da IES, sendo cinco horas por trabalho limitado a, no máximo, vinte horas em todo o curso de graduação; 

III - trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando o nome da FAP, sendo vinte horas por trabalho limitado a, no máximo, 

quarenta horas aulas em todo o curso de graduação; 

IV - trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome da IES, sendo vinte horas por trabalho limitado a, no máximo, quarenta 

horas no curso; e 

V - livros ou capítulos de livros publicados, registrado o nome da FAP, valem quarenta horas por trabalho e é limitado a um. 

 

3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica, regulamentada, conforme estabelecido nas DCNs, que sistematiza os 

conhecimentos adquiridos durante o curso, de acordo com as políticas institucionais e seu regulamento. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório na 

Fadap/FAP. É desenvolvido por pesquisa individual, relatada na forma de trabalho científico individual, utilizando as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), e tem a finalidade de propiciar ao(s) aluno(s):  

a) Estímulo à produção científica;  

b) Aprofundamento temático numa área do curso;  

c) Desenvolvimento da capacidade crítico reflexiva de interpretação e aplicação de conhecimentos da formação profissional.  
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4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Prestação de serviços à comunidade) 

 As atividades de extensão são prestações de serviço, relacionados à cidadania, família, meio ambiente, saneamento, saúde, educação, moradia. São 

atividades oferecidas pela coordenação por meio de editais ou comunicados nas salas de aula. As horas das atividades são convalidadas pelo Departamento de 

Atividades Complementares e creditadas no boletim do aluno, mediante procedimento padrão. 

As atividades de extensão são coordenadas por docente, oferecidas aos alunos sob a forma de cursos ou serviços, aprovados pelo colegiado de curso, e 

são validadas da seguinte forma: 

I – participação obrigatória em eventos promovidos pela FAP, sendo duas horas por evento, limitadas a, no máximo vinte horas; 

II - participação em eventos externos a FAP, sendo três horas por evento, limitadas a, no máximo quinze horas; 

III - organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou externos à IES, de interesse desta ou da comunidade, sendo três horas por 

evento, limitadas a, no máximo quinze horas; 

IV - participação obrigatória em programas sociais tais como: comunidade solidária, escola solidária, projeto amigos da escola ou afins, sendo dez horas 

por ano, limitado a trinta horas, para efeitos de validação; 

V - participação em viagens científicas, sendo duas horas por evento, limitadas a, no máximo, vinte horas; 

VI - participação em programas de intercâmbio institucional, nacional e/ou internacional, sendo três horas por evento, limitadas a, no máximo 30 horas; 

VII – participação obrigatória na organização em campanhas comunitárias, sendo duas horas por evento, limitadas a, no máximo trinta horas; 

VIII - participação obrigatória na organização em campanhas da FAP, sendo três horas por evento, limitadas a, no máximo quinze horas: 

a) semana do acolhimento; 

b) semana da profissão; 
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c) trote solidário; 

d) doação de sangue; 

e) outros eventos a serem disponibilizados pela FAP. 

IX - participação ou trabalho na organização de empresa jr., incubadora, agência ou escritório experimental/modelo, jornal do curso e/ou da FAP diretório 

ou centro acadêmico. São validadas três horas de participação por evento, ou ano letivo, de acordo com avaliação do coordenador, limitado a, no máximo, quinze 

horas; 

X - participação, com frequência e aprovação em cursos de idiomas, comunicação e expressão e de informática, cujas cargas horárias não tenham sido 

objeto de validação de disciplina ou aproveitamento de estudos, sendo dez horas por trabalho ou ano de trabalho limitado a, no máximo, trinta horas em todo o 

curso de graduação. 

 

5. APOIO AO ESTUDANTE 

5.1 SEMANA DO ACOLHIMENTO 

Promove a acolhida dos estudantes e profissionais recém-chegados para integrá-los às atividades acadêmicas da Fadap/FAP, para que possam ter um 

convívio produtivo, motivador e saudável, pelo exercício do estudo, do trabalho, da ética, do cuidar do ambiente, da cultura, do patrimônio, da sociedade e do 

homem. Essas atividades são realizadas na primeira semana de aula, no início do ano letivo. 

Na prática, A Semana vai utilizar o conhecimento para unir cada aluno consigo mesmo, todos os alunos entre si e professor, e a turma com todos, com os 

funcionários, com a FAP, para criar a integração, a harmonia tão sonhada, a completude e, consequentemente, oferecer condições para que a aprendizagem 

resultante seja qualitativa. 
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O ensino requer foco na formação geral, que é complexa e abrange entre outras coisas a convivência harmônica com nossa própria consciência, com o 

nosso meio ambiente, com as pessoas, com a FAP, com as diferenças. O estudo deve provocar a aquisição de comportamentos capazes de estabelecer uma 

relação de harmonia, uma relação estreita da pessoa com a sociedade, com as pessoas queridas e com o meio ambiente. Essa relação deve ser edificada sobre a 

honestidade, a ética e o respeito mútuo. 

 

5.2 DISCIPLINAS DE NIVELAMENTO 

 A Fadap/FAP oferece ao estudante mecanismos de nivelamento gratuitos, que permitem a análise e avaliação do perfil do ingressante. 

 Também são oferecidos cursos que podem ser considerados atividades complementares, mediante procedimento previamente regulamentado. 

 

5.3  NÚCLEO DE APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO DA FAP (NAPP) 

O atendimento destina-se aos acadêmicos dos cursos oferecidos pela IES, indicados pelos professores à Coordenação do curso, após análise das 

dificuldades apresentadas no âmbito acadêmico e pessoal. 

Os interessados poderão procurar a orientação por meio de encaminhamento docente ou da Coordenação, ou ainda ter a orientação indicada pela Direção 

da Faculdade. O agendamento dos atendimentos será realizado pelo coordenador de cada curso. Durante o agendamento, o aluno preencherá uma ficha, 

fornecendo algumas informações pessoais.  

Todos os atendimentos ocorrem às quintas-feiras, das 14h às 18 horas. Primeiramente, aquele que buscar apoio, é acolhido, na sequência passa por uma 

entrevista inicial, e, caso seja necessário, o atendimento pode ser estendido entre três a cinco encontros. Estes encontros são realizados semanalmente, com 
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duração de 50 minutos. E, se for necessário um acompanhamento por um processo psicoterapêutico, o acadêmico é encaminhado para os Núcleos de Psicologia 

Clínica e Psicopedagógico para sequência ao atendimento. 

 

5.4 PROJETOS DA FADAP/FAP 

A Faculdade desenvolve o Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da Faculdade da Alta Paulista, no Ensino, Pesquisa e Extensão.  Ele 

estabelece um processo contínuo de ação/reflexão/ação sobre questões socioambientais, capazes de garantir transformações, melhorias, conhecimento, ações 

que preservem, eduquem, humanizem e construam um ambiente agradável, saudável, sadio e rico.  

O Programa Recicla FAP está ligado ao Projeto Sustentabilidade e faz a coleta de pilhas e baterias de celulares. 

O projeto de Extensão da Faculdade da Alta Paulista (FAP) abrange um conjunto de ações institucionais realizadas na comunidade, com a finalidade de 

disponibilizar ao cidadão externo, ou empresas afins o conhecimento produzido com o ensino e a pesquisa. Situa-se a extensão entre as atividades de ensino, 

pesquisa e demandas da população.  

Os eixos temáticos contemplados são os seguintes: 

Educação ambiental; 

Ética nas relações étnico-raciais; 

Educação em direitos humanos; 

Desenvolvimento, sociedade, cultura e tecnologia; 

Capacitação e qualidade dos recursos humanos; e 

Saúde, acessibilidade e segurança do trabalho. 
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O Projeto de Iniciação Científica abrange estudantes e professores. É constituído de atividades de pesquisa, estudo, artísticas, tecnológicas e culturais 

para a produção de conhecimento nas linhas de pesquisa oferecidas. 

 O Projeto Integrador Multidisciplinar tem a finalidade de aplicar os conhecimentos às situações reais, solucionar problemas da área, promover a 

integração de disciplinas afins, discutir assuntos multidisciplinares e interdisciplinares. Sua relevância está na metodologia que integra as disciplinas da série em 

proposta de estudo e de aplicação dos conhecimentos aprendidos, que resultarão em práticas assistidas, em reflexão sobre os temas envolvidos e na produção de 

conhecimento. 

 

6. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 A análise de aproveitamento de estudos requer algumas precondições que determinam a precisão, a velocidade e o atendimento integral das políticas e 

regimento institucionais. São eles: 

a)  Toda a análise de aproveitamento de estudos deve ser realizada à luz de documentação, que permita uma visão completa da situação, que sustenta a 

legalidade do pedido de candidatos ou alunos já matriculados. 

b) a dinâmica acadêmica da Instituição deve prever períodos de recebimento de solicitações de aproveitamento de estudos, garantindo-se a realização do 

processo sem prejuízo do início e cumprimento das atividades letivas dos alunos.  

c) os profissionais que realizam a análise de aproveitamento de estudos devem possuir competências suficientes para a produção eficiente de um relatório, 

segundo diretrizes da instituição e legislação específica.  

d) o parecer final da Coordenação do curso deve ser soberano e baseado em princípios éticos e técnicos, sendo impossível sua emissão sem que toda a 

documentação necessária à análise esteja disponível.  
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e)  todos os alunos solicitantes de análise de aproveitamento de estudos, para fins de transferência ou dispensa de disciplinas, devem dar ciência e aceitar o 

resultado em tempo hábil para conclusão de matrícula e início das atividades letivas.  

f)  sendo a análise um processo minucioso de comparação de conteúdos, cargas horárias e desempenho anterior dos candidatos ou alunos matriculados, 

não deve haver, no mesmo semestre, pedidos de reanálise ou de isonomia em relação a outras análises já realizadas.  

g)  todo aluno pode solicitar a reanálise apenas nos períodos definidos para tanto, em calendário administrativo da Secretaria Geral da Instituição, que deve 

ocorrer em períodos não concomitantes aos períodos letivos do ano, ou seja, janeiro e julho. 

h)  os pedidos de dispensas de disciplinas realizados posteriormente à data de matrícula por alunos portadores de diploma superior e transferências entre 

cursos ou habilitações da própria Fadap/FAP, serão examinados da mesma forma que os processos de análise de aproveitamento de estudos. 

 

7. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 Desde 2004, com o objetivo de conduzir os processos de avaliação internos das instituições de Ensino Superior, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) criou a Comissão Própria de Avaliação.  

 Na Fadap/FAP, os instrumentos avaliativos são construídos de maneira que possam diagnosticar as potencialidades, para que elas sejam enaltecidas, bem 

como diagnosticar as fragilidades, para que sejam realizadas ações que visem a fortificar ainda mais a qualidade da Fadap/FAP.  

 Os formulários encontram-se disponíveis aos interessados.  

 A participação de todos – Alunos, Professores, Funcionários e Coordenadores – é fundamental para que a Fadap/FAP possa colher um retrato fiel da 

percepção acerca da realidade acadêmica local. 
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III- DOCUMENTAÇÃO 

 A Secretaria da Fadap/FAP realiza os seus atendimentos pelo Gerenciamento Acadêmico aluno on-line. Localizada na Rua Mandaguaris, n. 1010, centro, 

atende alunos e professores em assuntos específicos.  

 Toda documentação deve ser solicitada por requerimentos apropriados e disponíveis no Aluno On-line no portal www.fadap.br  

 Para acessar o Aluno On-line o aluno precisa do seu RA – Registro Acadêmico e de uma senha. Ao matricular-se na Fadap/FAP, o aluno deve cadastrar 

um e-mail e nele recebe uma senha de caráter pessoal e intransferível. Em caso de esquecimento, o aluno pode se valer da opção “Recuperar Senha”. Pelo (14) 

340-43862 para recuperá-la.  

 O aluno deve se acostumar a acessar sempre este ambiente virtual. As principais ferramentas de comunicação entre Fadap/FAP e o estudante estão lá, 

além de várias solicitações, formulários, notas e faltas. 

 

IV - APURAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, abrangendo os aspectos: aproveitamento nos estudos e frequência. 

 

 

 

1) FREQUÊNCIA 

 O aluno deve ter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas da disciplina. Com frequência inferior a essa, está automaticamente 

reprovado na disciplina, pois os cursos são presenciais e a frequência é obrigatória, conforme LDB. 
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Fadap 

Número de Aulas dadas Semanais Carga Horária Máximo de Faltas  anuais 

2 68 17 

4 136 34 

Importante: os cursos de graduação têm tolerância de atraso de entrada, em sala de aula de até 15 minutos, na entrada da primeira aula. Se o aluno 

se ausentar por mais de 10 minutos da sala de aula, sem a prévia autorização do professor, ficará com falta naquela aula. 

FAP 

Número de Aulas dadas Semanais Carga Horária Máximo de Faltas  anuais 

2 80 20 

4 160 40 

Importante: os cursos de graduação têm tolerância de atraso de entrada, em sala de aula de até 15 minutos, na entrada da primeira aula. Se o aluno 

se ausentar por mais de 10 minutos da sala de aula, sem a prévia autorização do professor, ficará com falta naquela aula. 

Prazo para manifestar divergência em relação às faltas lançadas: 5 (cinco) dias contados da data da disponibilização das faltas no Aluno On-line, por meio 

de formulário disponível no mesmo ambiente e protocolado na Secretaria do Curso. 

Não há abono de faltas, a não ser nos casos previstos no Decreto Lei n. 1.044, de 21/10/1969 e na Lei n. 6.202 de 17/04/1975, anexas a este Manual. 

a) Atestados Médicos 
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Para solicitar justificativa de faltas ou de Regime Especial de Estudos, o aluno ou seu representante legal deve preencher formulário específico disponível 

no Aluno On-line e protocolar na Secretaria do Curso, em até 5 (cinco) dias, após o início do impedimento. Este procedimento não tem efeito retroativo, ou seja, 

não será analisado nenhum atestado, após esse prazo. 

Devem ser anexados ao requerimento: atestado médico em papel timbrado, com carimbo do médico, endereço, telefone, indicação do diagnóstico baseado 

na Classificação Internacional das Doenças (CID) e os exames realizados (de laboratório, radiografias, etc.). No atestado, deve estar incluído o prazo de 

afastamento (início e término); no caso de gestante, deve ser informada a data prevista para o parto. 

b) Regime Especial de Estudos para problema de Saúde e para Aluna Gestante (Cumprimento de atividades escolares na própria residência) 

A legislação federal determina que não há abono de faltas e que o máximo de faltas não pode ser ultrapassado em nenhuma hipótese. O que é permitido é 

a compensação de ausências, por meio de exercícios domiciliares, nos seguintes casos:  

I- portadores de “afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas...” (Decreto Lei n. 1044, de 21.10.1969);  

II- gravidez, a começar do 8º ( oitavo)  mês, totalizando 90 dias, sendo um mês antes e dois, após o nascimento. (Lei n. 6202 de 17.4.1975).  

O Regime Especial de Estudos deve ser requerido pelo aluno ou por seu representante legal, na Secretaria do curso, em até 5 (cinco) dias, após o início do 

impedimento. Este procedimento não tem efeito retroativo, ou seja, o Regime Especial de Estudos entra em vigor na data de Protocolo na Secretaria do Curso, do 

requerimento específico disponível no Aluno On-line.  

Devem ser anexados ao requerimento: atestado médico em papel timbrado, com carimbo do médico ou dentista, endereço, telefone, indicação do 

diagnóstico baseado na Classificação Internacional das Doenças (CID) e os exames realizados (de laboratório, radiografias, etc.). No atestado, deve estar incluído 

o prazo de afastamento (início e término); no caso de gestante, deve ser informada a data prevista para o parto.  

O aluno, ou seu representante, deve cientificar-se, na Secretaria do Curso, do Parecer do Departamento Médico. Se deferido, o aluno está sob Regime 

Especial de Estudos, devendo tomar ciência e assinar o amparo da lei, formulário próprio para o procedimento. Se o aluno discordar do Parecer do Departamento 
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Médico, tem prazo de cinco dias úteis, após sua emissão, para apresentar recurso. Se a razão do impedimento for doença infectocontagiosa, o aluno deve 

comunicar imediatamente ao Departamento Médico, pelo telefone (014) 34043862. 

Ao retornar do Regime Especial, o aluno tem 15 (quinze) dias para realizar as provas, contados do dia de retorno do período de afastamento. 

2. APROVEITAMENTO 

 O aproveitamento escolar é realizado mediante verificações parciais bimestrais, durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se o 

resultado de cada avaliação em notas de 0 (zero) a 10 (dez).  

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, estágios, provas escritas e orais previstos, nos 

respectivos planos de ensino, aprovados pela Coordenadoria de curso.  

  O professor, a seu critério ou da respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que são 

computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, principalmente, no regime de dependência, nos limites definidos pelo Conselho de Curso.  

  A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina.  Cabem ao docente a atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do controle de 

frequência dos alunos, devendo o Diretor fiscalizar o cumprimento dessa obrigação, intervindo em caso de omissão.  

  É atribuída nota 0 (zero) ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, 

exames ou qualquer outra atividade, que resultem na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato 

de improbidade. 

 É atribuída nota zero ao aluno que deixar de submeter-se à verificação prevista, nas datas fixadas pelo calendário escolar.  O aluno que deixar de 

comparecer às avaliações de aproveitamento, nas datas fixadas, pode requerer segunda chamada de cada disciplina, de acordo com o calendário escolar, cabendo 

a decisão ao Diretor.  
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  O aluno que, por qualquer motivo, ainda que justo, deixar de comparecer à prova em segunda chamada, não tem direito a nenhuma outra oportunidade, 

sendo-lhe atribuída nota 0 (zero). Pode ser concedida revisão de nota atribuída à verificação das provas bimestrais, quando requerida no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, após a divulgação do resultado.  

   Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é 

aprovado:  

I - independente de segunda avaliação, quando obtiver nota de aproveitamento não inferior a 7 (sete), correspondente à média aritmética das notas dos 

exercícios escolares realizados durante o período letivo. Por exemplo: 

O aluno tirou 7,0, no 1º Bm; 5,0, no 2º; 8,0, no 3º; e 8,0, no 4º = 28,0 : 4= 7,0; e 

II- mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 4 (quatro) e obtiver média final não inferior a 5 

(cinco), correspondente à média aritmética entre a nota de aproveitamento e a da segunda avaliação. Exemplo:  

O aluno tirou: 5,0, no 1º BM; 5,0, no 2º; 7,0, no 3º; e 7,0, no 4º = 24:4 = 6,0. Ele precisa tirar no exame, no mínimo: a nota que somada a 6,0 dê 10. No caso, 6,0 

+ 4,0 = 10,0. 

  As médias são expressas em números inteiros ou em números inteiros mais cinco décimos.  

 É considerado reprovado o aluno que:  

I - não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina; e  

II - não obtiver, na disciplina, média das verificações parciais, igual ou superior a 5 (cinco.)  

  O aluno reprovado por não ter alcançado frequência, ou a média mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte.  

  É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno aprovado em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência.  
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 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, estabelecidas. São permitidas até 2 

(duas )  disciplinas , em regime de dependência.  

 

3. PROGRESSÃO DE PERÍODO 

 Se o aluno for reprovado em 2 (duas)  disciplinas será promovido para a série seguinte, devendo cumprir a(s) dependência(s) e as demais disciplinas 

regulares do período.  

Se for reprovado em 3 ( três)  ou mais disciplinas, ele ficará retido, no período em que estiver cursando e deve matricular-se novamente nesse mesmo período. 

ATENÇÃO  

1. A REPROVA em 3 (três)  ou mais disciplinas sempre acarreta RETENÇÃO na série, mesmo que elas sejam de diferentes séries. Portanto, o aluno deve 

cumprir as reprovas imediatamente, não deixando que se acumulem.  

2. Ultrapassar o limite de faltas sempre acarreta REPROVAÇÃO na disciplina, independentemente das notas obtidas.  

3. Alguns cursos, especialmente na área de Saúde, possuem Portarias específicas que regulamentam a progressão aos últimos períodos, em razão dos estágios 

obrigatórios.  

 

4. PROVAS REGIMENTAIS 

4.1  Realização das Provas  
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Não é permitido ao aluno realizar provas fora da turma à qual está vinculado. As avaliações regimentais somente têm validade, quando realizadas em papel 

personalizado expedido pela Instituição. O tempo de duração da prova, respeitadas as particularidades de cada disciplina, é de 75 ( setenta e cinco minutos), 

podendo, porém , se assim o entender, o  professor dar mais 15 (quinze) minutos para sua conclusão. 

4.2 Provas de Segunda Chamada  

O aluno que perder alguma das Avaliações Regimentais, previstas no Calendário Acadêmico, pode realizar, independentemente do motivo e do número de 

provas perdidas, a prova de 2ª chamada, desde que a solicite no Aluno On-line, e pague o boleto gerado no sistema, no prazo de 3 dias corridos, após a 

avaliação.  

As provas em 2ª chamada são realizadas em datas divulgadas e agendadas pela Secretaria do Curso. Não há 2ª chamada nas disciplinas cursadas em 

regime de dependência ou adaptação.  

Após a realização da prova, o professor dá vista de prova aos alunos, que, se julgarem necessário, solicitam, posteriormente, no prazo estabelecido, 

revisão da prova. A vista de provas pelos alunos é norma da Faculdade. Todos os professores devem mostrar as provas realizadas bimestralmente com a 

finalidade de dar feedback, para que o estudante possa comparar o conteúdo lecionado com o avaliado e perceber seu desempenho.  

 

V - ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

As Atividades Complementares são práticas acadêmicas, obrigatórias para os alunos dos cursos e figuram na matriz curricular.  

Essas atividades devem ser cumpridas em cargas horárias definidas nos projetos pedagógicos dos cursos.  

São objetivos das Atividades Complementares:  

• ampliar a formação dos alunos;  
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• contribuir para o desenvolvimento de competências profissionais;  

• favorecer o relacionamento entre grupos;  

• possibilitar a iniciativa e autonomia dos alunos.  

SÓ SERÃO VALIDADAS ATIVIDADES REALIZADAS E PROTOCOLADAS DENTRO DO MESMO ANO LETIVO. 

 

Quadro n. 1 – Atividades que podem integrar as Atividades Complementares 

1 Atividades de Ensino CH Comprovante 

1.1 Estágio Extracurricular, em atividades 

relacionadas com as disciplinas do curso 

50 

(10h por 

evento) 

Termo de convênio de estágio 

Termo de compromisso 

Plano de estágio 

Relatório de estágio 

Declaração da empresa de 

cumprimento do estágio 

1.2 Visitas técnicas, orientadas, 

acompanhadas do professor responsável 

em empresas, instituições, sítios 

diversos, obras. 

20 

(5h por visita 

- Autorização do diretor da IES  

- Relatório técnico. 
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1.3 Prática de Laboratório 80 Termo de convênio  

Plano de atividades 

Declaração de participação 

Relatório do aluno 

1.4 Participação em projetos/competições 

regionais de interesse e relevância 

acadêmica, relacionados ao curso 

(desafio, gincana, simulações 

empresariais, jornadas acadêmicas) 

25 

 

(5 horas por 

evento) 

Declaração ou certificado  com carga 

horária citada. 

Relatório 

1.5 Projetos extraclasse, orientados por 

professor do curso (Semana de jogos 

empresariais, encontros, seminários, 

semana do próprio curso) 

25 

 

(5 horas por 

evento) 

Declaração de participação com 

carga horária citada. 

Relatório 

1.6 Estudos de obras indicadas pelo 

professor 

80 

(5 h por 

estudo) 

Relatório 

Fichamento ou resenha acadêmica  

1.7 Seminário de Integração do curso 80 Relatório 
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(20 h por 

seminário) 

Declaração de participação 

1.8 Projeto de Sustentabilidade 

Socioambiental de Gestão da Fadap/FAP 

40 

(10 por 

evento) 

Declaração de participação 

Relatório 

1.9 Educação para os Direitos Humanos 40 

(10 h por 

evento) 

Declaração de participação 

Relatório 

1.10 Cursos de Extensão  80 Declaração de participação 

Prova e nota final 

1.11 Disciplina optativa: Libras 80 Relatório 

Prova e nota final 

1.12 Disciplinas pertencentes a outros cursos 

superiores, de graduação ou sequenciais, 

da própria FAP ou de outras instituições 

de ensino superior, frequentadas e 

aprovadas 

60 

20 (por 

disciplina) 

Relatório e histórico com data 

concomitante ao período de 

realização do curso em que está 

matriculado na FAP 
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1.13 Estudos desenvolvidos em organizações 

empresariais ou em organismos públicos, 

correlatos aos conteúdos de disciplinas e 

atividades profissionais do curso, com 

orientação docente, apresentados na 

FAP (extrassala de aula) 

20 

(5h por 

evento) 

Relatório e declaração 

2 Atividades de Iniciação Científica e 

Publicações 

CH Comprovante 

2.1 Grupo de estudos 80 

(20h por 

ano) 

Relatório de pesquisa 

Cópia das Publicações em revistas 

científicas 

Declaração do professor 

2.2 Resumos expandidos, artigos publicados 

em anais de congressos e revistas 

científicas, em áreas afins 

20 

( 5 h por 

publicação) 

Comprovante de publicação: cópia 

do texto  

2.4 Livros ou capítulos de livro publicados, 

constando o nome da FAP 

40 

(40h por 

publicação) 

Exemplar da obra doado à Biblioteca 

da FAP 
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3 Extensão CH Comprovante 

3.2 Participação em atividades culturais 

(teatro, dança, coral) 

20 Apresentar o comprovante de 

ingresso 

3.3 Filmes da literatura brasileira ou da área 

do curso 

20 

( 5h por 

filme) 

Relatório com análise dos pontos 

principais 

3.4 Monitoria 40 

( 10 por ano) 

Relatório 

Declaração do professor 

3.5 Participação em viagens científicas 20 

(2h por 

viagem) 

recibo da passagem e relatório 

3.6 Participação em programas de 

intercâmbio institucional, nacional e/ou 

internacional 

30 

(3h por 

evento) 

Recibo da passagem, relatório, 

certificado 

3.7 Participação ou trabalho na organização 

de empresa jr., incubadora, agência ou 

escritório experimental/modelo, jornal do 

curso e/ou da FAP, diretório ou centro 

15 

(3h por 

evento) 

Relatório e certificado 
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acadêmico 

3.8 participação obrigatória em eventos 

científicos ou culturais promovidos pela 

IES 

20 

(2h por 

evento) 

Relatório e certificado 

3.9 participação em eventos científicos ou 

culturais externos a IES 

10 

(2 h por 

evento) 

Relatório e certificado 

3.10 Organização e/ou trabalho em eventos 

científicos ou culturais promovidos pela 

FAP 

20 

(5h por 

evento) 

Relatório e certificado 

4 Extensão Comunitária CH Comprovante 

4.1 Campanhas, feiras, mutirões 40 Relatório 

Atestado com registro das atividades 

realizadas e carga horária cumprida 

4.2 Prestação de serviços comunitários em 

entidades beneficentes, humanitárias ou 

filantrópicas, legalmente instituídas por 

meio de projeto do curso e convênio de 

80 

(20 h por 

ano) 

Declaração de participação em papel 

timbrado e carga horária citada 
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parceria  

4.3 Programa Recicla Fadap/FAP 40 

( 2h por 10 

unidades) 

Certificado de entrega de pilhas e 

baterias de celular 

4.4 Programa de Inclusão Social da 

Fadap/FAP 

- Ambulatório de Promoção da Saúde 

80 

(20h por 

ano) 

Certificado de participação com 

carga horária citada 

Relatório e avaliação 

4.5 Diagnóstico e promoção nutricional de 

crianças /idosos 

80  

(20por ano) 

Relatório e avaliação 

Declaração de participação 

4.6 Gerenciamento de resíduos  

Projeto desenvolvido por docente do 

curso 

80 

(20 h por 

ano) 

Relatório 

Convênios  

Declaração de participação com 

carga horária citada 

4.7 Organização, coordenação, realização de 

cursos e/ou eventos internos 

15 

(3h por 

evento) 

Relatório e certificado. 

4.8 Participação obrigatória em programas 30 Certificado e relatório. 
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sociais tais como: comunidade solidária, 

escola solidária, projeto amigos da escola 

ou afins 

(10h por 

evento 

4.9 Participação obrigatória na organização 

em campanhas comunitárias 

30 

(5h por 

evento) 

Relatório e certificado 

4.9 participação obrigatória na organização 

em campanhas da FAP 

30 

 (5h por 

evento) 

Relatório e certificado 

 

As atividades complementares contidas nesse quadro devem ser todas propostas pelo curso e realizadas com a intermediação de professores das 

disciplinas, para terem validade. Não se aceita atestados avulsos sem o prévio encaminhamento da IES.  

 

VI. ESTÁGIOS  

Estágio obrigatório ou supervisionado é a atividade presente na matriz curricular de cada curso, cuja realização é obrigatória. O aluno que não o cumprir, 

não pode colar grau, devendo matricular-se novamente, no último período de seu curso, para atender essa exigência.  
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O Estágio não obrigatório é a atividade que não consta na matriz curricular de cada curso. Independentemente do fato de proporcionar bolsa-auxílio, possui 

também o objetivo de propiciar o aprendizado de práticas profissionais para o aluno. Cabe ao aluno procurá-lo. Tal modalidade de estágio é regida por Legislação 

Federal específica (Lei 11.788, de 25/09/2008), sendo a Fadap/FAP interveniente no processo. 

1. ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS  

Devem ser vivenciados em empresas/instituições/órgãos que são sedes de Estágios Supervisionados. Devem ter duração igual ou superior a um ano letivo e 

atender a carga horária estabelecida nos projetos pedagógicos dos cursos.  

Cada curso possui sua regulamentação de estágio obrigatório, variando com as características e especificidades de cada área, que estão disponíveis na 

Coordenação de curso. 

2. ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS  

 O Estágio não obrigatório é ofertado diretamente pelo local de estágio, cabendo à Fadap/FAP apenas aprovar o plano de estágio como interveniente do 

processo. A empresa pode oferecer bolsa ou outros benefícios, a seu critério. Nesse tipo de estágio a documentação (termo de compromisso de estágio) é 

elaborada pela empresa ou, ainda, por agente de integração, conveniado com a empresa concedente e a Fadap/FAP. A Fadap/FAP tem um setor que cuida disso, 

o Banco de Estágio e Emprego se relaciona com esses agentes e empresas conveniadas.  

 De acordo com a Legislação vigente, o estágio não obrigatório exige que o aluno esteja efetivamente matriculado na Instituição, bem como que a carga 

horária de estágio não seja superior a 6h/dia e 30h/semanais. O aluno não pode estagiar mais do que 2 (dois) anos no mesmo local, exceto portadores de 

necessidades especiais.  

 Os Termos de Compromisso de Estágio, nesta modalidade, devem ser protocolados com o formulário disponível no Aluno On-line, na Secretaria  para 

assinatura da Fadap/FAP. Não são assinados Termos iniciados há mais de 30 ( trinta) dias da data de protocolo. 
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VII – PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

Consulte as regras e procedimentos no Aluno On-line.  

Adaptação é o processo de possível adequação à matriz curricular em andamento, ao qual se sujeita aluno proveniente de outra Instituição de Ensino.  

  Aproveitamento de estudos é a dispensa de disciplina mediante o aproveitamento de estudos realizados anteriormente em cursos superiores regulares e 

reconhecidos. Dentro do prazo estipulado, o aluno deve preencher formulário disponível na Secretaria do Curso, anexando os seguintes documentos: a. Histórico 

Escolar com os graus finais (médias, conceitos, etc.) e cargas horárias; programas das disciplinas cursadas, nas quais tenha sido aprovado.  

 Importante: enquanto não for informado sobre a decisão do pedido, o aluno deve frequentar as aulas normalmente. A dispensa de disciplinas não reduz o 

valor das mensalidades.  

 Cancelamento de matrícula é o desligamento total do aluno da Instituição. O estudante pode solicitar o cancelamento em qualquer época do ano. Para isso, 

deve formalizar o cancelamento preenchendo e justificando o pedido em requerimento próprio, Uma vez deferido o pedido, o aluno deve retirar, na Secretaria, toda 

a sua documentação.  Decorrido um ano, a documentação não retirada é inutilizada. O abandono do curso sem promover o cancelamento da matrícula, não 

desobriga o aluno do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais acarretando débitos. O aluno é considerado desistente, e a retomada dos estudos, no futuro, 

somente pode se dar mediante novo processo seletivo.  

 Carteirinha de estudante é entregue ao aluno calouro, no início ano letivo, ela permite o acesso e é válida durante todo o curso. Caso haja perda ou 

extravio, o aluno deve informar imediatamente à Secretaria e solicitar uma 2ª via. A carteirinha é pessoal e intransferível, podendo o aluno ser responsabilizado em 

caso de uso indevido.  

 Dependência é a possibilidade de o aluno prosseguir seus estudos, matriculando-se no semestre seguinte, mesmo que esteja reprovado em até duas 

disciplinas.  
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 Quando reprovado em mais de 3 ( três) disciplinas, o aluno fica reprovado no período e deve cursar novamente, no próximo período, apenas as disciplinas 

em que foi reprovado. O aluno promovido, mas com dependências, deve matricular-se no ano seguinte, cursando, porém, as disciplinas de dependência 

simultaneamente com as demais disciplinas do próximo período letivo para o qual tenha sido aprovado. A inscrição nas dependências é automática, e o valor de 

cada parcela deve ser pago nas mesmas datas da mensalidade. 

 ATENÇÃO! Mais de 2 (duas) dependências acumuladas levam à retenção no ano.  

 No destrancamento de matrícula (Reabertura de matrícula após trancamento) o aluno interessado em retornar ao Curso, após tê-lo trancado, deve requerer 

reabertura de matrícula, no prazo estabelecido pelo Calendário Acadêmico. O aluno fica sujeito às adaptações decorrentes de possíveis alterações curriculares do 

curso ao qual estiver vinculado.  

 Matrícula é o vínculo formal do aluno com a Instituição e com o seu curso. Ela é formalizada anualmente pelo aceite do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. No ato da matrícula, o estudante recebe um número (RA – Registro Acadêmico) que o acompanha durante a vida escolar. A matrícula deve ser 

renovada anualmente nos prazos e datas estabelecidos pela Secretaria. Deixando de efetuar a rematrícula, o aluno só pode retornar aos estudos, no próximo ano 

letivo.  

 Mudança de turma é concedida ao aluno, desde que haja vaga na turma pretendida e após parecer favorável do Diretor. A solicitação, respeitados os 

prazos estabelecidos, deve ser feita na Secretaria, anexando-se os documentos que comprovem a necessidade. O estudante deve permanecer na turma onde está 

matriculado até a conclusão do curso. 

 Pagamento de mensalidades deve ser efetuado até o 5º (quinto) dia de cada mês. O atraso no pagamento onera o aluno com multas e juros.  

 No pagamento proporcional, o aluno deve protocolar na Secretaria o pedido de próprio punho, direcionado ao Diretor e aguardar o deferimento.  

 Rematrícula é a confirmação anual que o aluno faz para o período subsequente, dentro do prazo informado pela Fadap/FAP. Neste momento o aluno deve 

pagar a primeira parcela da próxima anuidade e renegociar débitos, caso existam.  
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 Trancamento de matrícula é a interrupção temporária do curso e deve ser solicitada mediante formalização, por meio de requerimento justificativo e 

dentro do limite estipulado pelo Calendário Acadêmico. O trancamento não pode ultrapassar 2 (dois) anos  consecutivos, incluindo aquele em que foi concedido, 

nem 4 (quatro)  anos  alternados. Encerrando o ano letivo em que ocorreu a solicitação, o pedido de trancamento deve ser renovado, por meio de nova matrícula, 

pois, caso contrário, o estudante perde o vínculo com a Instituição, conforme determina a Lei nº 9.394/96.  

 Colação de grau é parte integrante das atividades de conclusão de curso e indispensável para a conclusão do curso. O aluno só pode colar grau, se tiver 

sido aprovado em todas as disciplinas do currículo e integralizado as Atividades Complementares. A colação de grau é realizada em sessão solene, em dia e 

horário previamente fixados pela Instituição, em consonância com a Comissão de Formatura e presidida pelo diretor da Faculdade. 

 

VIII. NORMAS DISCIPLINARARES PARA O DISCENTE 

Constituem infrações disciplinares por parte dos alunos:  

Algazarra ou distúrbio;  

Discussão ou rixa;  

Injúria;  

Calúnia ou difamação, cometidas contra integrante da Direção, Coordenação e  membros do Corpo Docente, Discente e Funcionários da Instituição, bem como da 

Mantenedora; 

Agressão física praticada contra quaisquer pessoas referidas no item anterior;  

Danificação de material escolar, móveis, utensílios e objetos em geral, bem como de edifícios, parques, jardins e outras dependências da Instituição;  

Atentado à moral ou ao decoro;  
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Má conduta na Instituição ou fora dela;  

Improbidade no regime escolar;  

Desrespeito, desobediência ou desacato contra as autoridades e professores da Instituição;  

Uso de drogas e prática de jogos proibidos na área da Instituição;  

Prática de qualquer ato sujeito à instauração de ação penal.  

São penas disciplinares: advertência, repreensão, suspensão e desligamento.  

Proibições – constituem infrações disciplinares que submetem o aluno a penalidades: a) o uso de telefone celular em sala de aula, laboratórios e bibliotecas (Lei 

Estadual 12730/07; e 12.730/07 de 11 de outubro de 2007 b) o uso de cigarro, charuto, cachimbo ou qualquer derivado de tabaco ou não. (Lei Estadual n 13.541, 

de 07.05.2009 e Lei Federal n 9.294, de 15.07.1996); c) a venda ou porte de bebida alcoólica nas dependências da Instituição, mesmo em eventos festivos; d) o 

porte de arma de fogo ou de arma branca (Decreto Federal n. 2.222 de 08.05.1997); e) a permanência de alunos nos corredores em horário de aulas ou provas; f) o 

uso de trajes que não tenham o devido decoro; g) o trote aos calouros.  

 

IX. CURSOS POR ÁREA 

SAÚDE CIÊNCIAS HUMANAS CIÊNCIAS EXATAS 

BIOMEDICINA ADMINISTRAÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

EDUCAÇÃO FÍSICA DIREITO   

ENFERMAGEM PSICOLOGIA   

FISIOTERAPIA     
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1. BIBLIOTECA 

 A Biblioteca está instalada no Centro de Estudos “Professor Hélio Theresino”, em prédio moderno e especificamente construído para a finalidade a que 

se destina, com área física de 1.005 m². 

 Neste sentido, a Biblioteca da FAP por meio de sua equipe oferece e desenvolve uma série de serviços voltados para a disseminação da informação e a 

preparação dos acadêmicos na elaboração dos trabalhos técnico-científicos e de pesquisa. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda a sexta-feira - - 13h30 - - 22h30 

Sábado 08h00 11h45 - - - - 

Fonte: Biblioteca 

 

2. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 Os laboratórios de informática são de uso geral dos estudantes para pesquisa e para uso acadêmico. Podem ser utilizados em aulas específicas, 

conforme plano de aula dos professores que fazem agendamento prévio no apoio multimídia ou nos intervalos, finais de aula ou turno diverso do da aula. 

Os laboratórios de informática são adequados à formação básica/geral do profissional a ser formado pelo curso. São utilizados pelos alunos do curso, com 

orientação e acompanhamento do docente responsável pela disciplina, que necessita dos recursos computacionais para o desenvolvimento dos conteúdos 

de sua disciplina/unidade curricular. Os softwares específicos para o curso serão utilizados, conforme solicitação do docente. 

3. LABORATÓRIOS  
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I- Laboratório de Física 

 Visa ao atendimento das atividades práticas das unidades curriculares de Física Geral e Experimental, atende as necessidades a serem abordadas nas 

ementas e planos de ensino de cada unidade curricular prevista. Os estudantes poderão aplicar os conceitos básicos da Física, necessários para a compreensão 

de temas que serão abordados em outras unidades curriculares, no decorrer do curso.  

II- O laboratório de Química  

 Visa oferecer apoio às atividades práticas de aprendizagem das disciplinas de Química e apresenta infraestrutura e equipamentos para atender as 

necessidades específicas nos tópicos abordados nas ementas de cada disciplina.  

 

III- Laboratório de Topografia, Geodésia e Geoprocessamento 

 O Laboratório de Topografia do curso de Engenharia Civil da FAP é constituído de equipamentos de medição e destina-se a demonstrar aos estudantes 

como levantar as características planialtimétricas das áreas e traçar perfis de terrenos. Com equipamento GPS, usam-se os dados de satélites para estabelecer em 

coordenadas geográficas. Necessariamente este Laboratório não precisa de instalações físicas, visto as aulas serão realizadas em campo. 

IV-  Laboratórios Multidisciplinares: Química, Bioquímica, Farmacologia, Biofísica, Fisiologia e Área Técnica 

 

 Trata-se de um espaço de 204,00m² de área construída, para a instalação do Laboratório Multidisciplinar (química, bioquímica, farmacologia, biofísica, 

fisiologia e área técnica) para atender os estudantes dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Civil,  Fisioterapia e Psicologia. 
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IV- Laboratório de Anatomia 

Esse local é específico para o recebimento, preparo, limpeza, manuseio e dissecação do material biológico destinado ao estudo prático da disciplina de 

Anatomia Humana. É composto por 4 salas. Com uma área física total: 222,41 m², é composto de: 

a) Sala de Conservação, medindo 27,75 m² 

b) Sala de Técnicas Especiais, com  lavabo para o técnico = 27,76 m² 

c)  Área Técnica (museu), com 27,90 m² 

d) Anatômico 01 (sala de estudo), com 141,00 m². 

 

V-Laboratório de Microscopia, Cito-histo-Embriologia e Patologia 

Com uma área física: 130,20m², esse laboratório possui bancadas centrais de granito com ligações elétricas,  lavatórios  e chuveiro de emergência com lava-olhos. 

Esse local é reservado para a observação microscópica de estruturas celulares e materiais biológicos. 

VI-laboratório multidisciplinar (química, bioquímica, farmacologia, biofísica e fisiologia) e laboratório de microbiologia, imunologia e parasitologia. 

 Estes dois laboratórios possuem, respectivamente, uma área física de 100,18 m² e 89,40m² com bancadas centrais de granito com ligações elétricas, gás, 

oxigênio, lavatórios, área técnica, capela de exaustão e chuveiro de emergência com lava-olhos. 

VII - Laboratório de Técnicas de Enfermagem - Área Física: 84,00 m² 

O Laboratório de Técnicas de Enfermagem está equipado com aparelhos, instrumentos e móveis apropriados às suas finalidades, tais como: armários, 

macas, camas hospitalares e cadeiras de roda e de transporte.  
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Os modelos de peças anatômicas e bonecos (homem/mulher) são utilizados para exame clínico, ginecológico, obstétrico e para treinamento nas diversas 

técnicas de enfermagem. As instalações contemplam equipamentos de biossegurança, além das instalações específicas (energia elétrica e água). 

 

4. CLÍNICAS 

 

 As Clínicas Escola prestam serviços à comunidade externa, nas áreas de Fisioterapia e Psicologia. Elas complementam a formação profissional do 

estudante, pois nelas eles realizam estágio curricular supervisionado, são acompanhados e orientados pelos supervisores de estágio. 

I- Clínica de Fisioterapia 

A clínica foi construída em um formato de 2 salas subdivididas para melhor atendimento aos pacientes e conforto aos alunos, para entrar na clínica, antes subimos 

uma rampa com 3 níveis com adaptação de barra paralela nelas, na sala 01, nomeada como sala de reabilitação funcional e eletrotermofototerapia, encontramos 

logo na entrada uma sala de 48 metros quadrado e sete boxes de 6 metros quadrados, montados com biombos que promovem bastante flexibilidade à sala não as 

tornando estanques. Possuem uma excelente iluminação artificial e 3 janelões que permitem uma ventilação e uma melhor iluminação. 

II- Serviço de Psicologia (Clínica) 

Os serviços prestados pelo curso de Psicologia têm como espaço de referência o Núcleo de Pesquisa e Psicologia Aplicada, o NPPA, que se destina às atividades 

previstas no desenvolvimento dos Estágios Curriculares Supervisionados Básicos e de Formação do Psicólogo (Profissionalizantes), bem como ao atendimento psicológico nas 

suas múltiplas configurações teóricas e práticas à população, instituições e projetos da cidade de Tupã e região. 
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X. GLOSSÁRIO 

Aluno desistente é o que por sua própria decisão, nrão renovou a matrícula no curso.  

Aluno desligado é aquele que, por iniciativa da Instituição, teve sua matrícula no curso cancelada, em virtude de infração a normas disciplinares, ou que solicitou o 

cancelamento dela. 

Aluno matriculado é o que se vinculou à Instituição ao matricular-se em uma disciplina ou em um curso superior, após apresentar toda a documentação e cumprir 

todas as formalidades exigidas. No caso de aluno novo, é obrigatório ter se submetido a processo seletivo. 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é o programa de financiamento federal destinado ao estudante regularmente matriculado em 

curso de graduação avaliado pelo MEC e que visa, segundo critérios próprios, arcar com as mensalidades das Instituições Privadas de Ensino Superior. A 

Fadap/FAP participa do Programa.  

Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa criado pelo Governo Federal e gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), que concede bolsas 

de estudo em instituições particulares de ensino superior no Brasil, para cursos de graduação. Para se inscrever no Prouni é preciso ficar atento ao cronograma 

divulgado pelo Ministério da Educação. A Fadap/FAP participa do Prouni.  

Grau Acadêmico é título conferido por Instituição de Ensino Superior como reconhecimento oficial por ter o aluno concluído, com sucesso, todos os requisitos do 

curso; por exemplo, grau de licenciado, bacharel, de especialista, etc.  

Histórico Escolar – documento que registra o desempenho de um estudante durante o curso realizado, consignando as disciplinas cursadas, suas cargas horárias, 

as notas alcançadas, o número de presenças ou faltas e os resultados dos estágios realizados. 

Iniciação Científica é a atividade acadêmica desenvolvida por meio de projetos que permitem ao estudante envolver-se com a prática investigativa, adquirindo, 

progressivamente, maior autonomia nos estudos, na construção e reconstrução dos conhecimentos e na forma de ser e ver o mundo. Os trabalhos, orientados por 

Professores, Mestres e Doutores de cada curso, podem ser realizados por alunos do 2º ano em diante. O número de vagas por curso é divulgado anualmente por 



 

 

37 
 

Edital. Benefícios: Bolsa de Estudo, conforme edital específico concedida sobre o valor da mensalidade, cômputo como horas de Atividade Complementar e 

Certificado de Iniciação Científica.  

Monitoria consiste no passo inicial da atividade docente e proporciona ao aluno o desenvolvimento das habilidades para esta carreira. O monitor auxilia o docente 

em tarefas didático-científicas, em atividades de pesquisa e extensão e na realização de trabalhos práticos e experimentais em sua área específica de formação 

superior. Concorrem à monitoria os alunos do 3º ano em diante do curso e devidamente matriculados, sob as condições publicadas anualmente em Edital. 

Benefícios: Bolsa de estudo, conforme Edital, cômputo como horas de Atividade Complementar e Certificado de Monitoria.  

 OUVIDORIA é um canal de comunicação para sugestões, elogios e críticas disponível. A ouvidoria pode ser acessada diretamente no www.fadap.br  ou pelo (14) 

34 04-3862, que direciona sua mensagem para o setor competente. 

Portal Fadap/FAP é o site www.fadap.br  para acessar um conjunto de informações atualizadas e úteis tanto aos alunos, como à comunidade. Tais como: cursos 

oferecidos, consultas a bibliotecas, eventos, informações sobre data e prazos, inscrições e matrícula, pesquisas em andamento, consulta de notas e faltas. 

Processo Seletivo é condição para ingresso na Educação Superior, seja por vestibular, transferência ou obtenção de nova graduação. 

Trote aos calouros é terminantemente proibido pelas disposições internas e pela Lei Estadual n. 10.454, de 20 de dezembro de 1999, que prevê a aplicação de 

penalidades administrativas aos infratores, incluindo desligamento da escola sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis. 

 

XI. CANAIS DE ATENDIMENTO AO ALUNO 

Aluno On-line: WWW.fadap.br 

É a forma mais rápida de acessar os serviços oferecidos aos alunos da Fadap/FAP  

Ouvidoria:  

http://www.fadap.br/
http://www.fadap.br/
http://www.fadap.br/
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Diretamente na página principal do portal www.fadap.br ou pelo (14) 3404-3862  

Coordenações de Curso:  

Na página de cada urso no Portal Fadap/FAP há um link para contatar seu Coordenador  

Secretaria:  

Atendimento do aluno e protocolo de documentos 

 

Endereço:  

Rua Mandaguaris, n. 1010, centro, Tupã, SP, CEP 17600-050 

Telefone: (14) 3404 3862 

 

 


