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1. Apresentação 

 

Caro aluno (a) 

 

Seja bem-vindo ao Curso Superior de Formação em Tecnologia da Informação 

da Comunicação (FORTIC) da Faculdade de Educação e Tecnologia do Estado do Rio 

de Janeiro (FAETERJ – Petrópolis). 

Este manual contém informações importantes para a sua vida acadêmica na 

FAETERJ-Petrópolis. A partir dele, você terá conhecimento sobre seus direitos e 

deveres, bem como as oportunidades acadêmicas oferecidas para pela Instituição. Por 

isso, é essencial a sua leitura. 

Este manual é baseado no regimento da FAETERJ-Petrópolis e no Projeto 

político pedagógico do FORTIC. O regimento contém todas as normas e 

procedimentos da Instituição. O projeto político pedagógico contém a organização e as 

normas do FORTIC. Estes documentos estão disponíveis para consulta na Secretaria e 

no site http://www.faeterj-petropolis.edu.br/site/ 

 

Desejamos que faça um ótimo curso! 

http://www.faeterj-petropolis.edu.br/site/


 

4 

 

 

2. A FAETERJ-Petrópolis 

 

A FAETERJ-Petrópolis foi criada pelo decreto 43.586 de 14 de maio de 2012 e 

substitui o antigo Instituto Superior de Tecnologia (IST) que atuava desde 2002.  

A FAETERJ-Petrópolis está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 335, 

Quitandinha, cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro e CEP 25651-075. 

A instituição é mantida pela Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado 

do Rio de Janeiro (FAETEC) (http://www.faetec.rj.gov.br). Isto significa que os 

recursos humanos e financeiros necessários para o funcionamento da FAETERJ-

Petrópolis são provenientes da FAETEC.  

 

3. O FORTIC 

 

A FAETERJ-Petrópolis oferece o curso de Curso Superior de Formação em 

Tecnologia da Informação da Comunicação (FORTIC). Este curso tem duração 

prevista para dois anos e meio.  

3.1. Disciplinas do Curso 

As disciplinas a serem cursadas estão listadas nas tabelas de 1 a 5. A partir do 

segundo período, algumas disciplinas possuem outras disciplinas como pré-requisitos. 

Isto significa que você deve ter sido aprovado nas disciplinas que são pré-requisitos 

para que possa inscrever-se em uma disciplina. Por exemplo, para cursar a disciplina 

POO do segundo período, é necessário ter sido aprovado em PRC. Evite a reprovação, 

pois pode atrapalhar a conclusão do curso no prazo previsto! 
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Tabela 1. Disciplinas do Primeiro Período 

Disciplina Sigla 
Pré-

Requisitos 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Final da 

Disciplina 

Programação e Estruturas de Dados em C PRC - 6 120 

Organização de Computadores 1 OC1 - 6 120 

Matemática Discreta MAD - 4 080 

Inglês Técnico 1 IT1 - 4 080 

Laboratório de Fundamentos em TIC LFT - 4 080 

Carga horária total: - - 24 480 

 

 

 

Tabela 2. Disciplinas do Segundo Período 

Disciplina Sigla 
Pré-

Requisitos 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Final da 

Disciplina 

Programação Orientada a Objeto e 

Algoritmos em C++  
POO PRC 6 120 

Matemática MAT MAD 5 100 

Organização de Computadores 2 OC2 OC1 6 120 

Banco de Dados 1 BD1 - 3 60 

Português Instrumental POI - 2 40 

Inglês Técnico 2 IT2 - 3 60 

Carga horária total: - - 25 500  
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Tabela 3. Disciplinas do Terceiro Período 

Disciplina 
Sigl

a 

Pré-

Requisitos 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Final da 

Disciplina 

Programação em Java PRJ POO 6 120 

Redes de Computadores 1 RD1 - 5 100 

Sistemas Operacionais 1 SO1 OC2 5 100 

Banco de Dados 2 BD2 BD1 4 080 

Princípios de Comunicações de Dados PCD       MAT 5 100 

Carga horária total: - - 25 500  

 

 

 

 

Tabela 4. Disciplinas do Quarto Período 

Disciplina Sigla 
Pré-

Requisitos 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Final da 

Disciplina 

Redes de Computadores 2 RD2 RD1 4 80 

Tecnologias de Comunicação de Dados TCD PCD 4 80 

Introdução a Computação Gráfica ICG PRC 5 100 

Sistemas Operacionais 2 SO2 SO1 4 80 

Segurança da Informação SIN - 4 80 

Programação em Ambiente Visual PAV POO 4 80 

Carga horária total: - - 25 500  
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Tabela 5. Disciplinas do Quinto Período 

Disciplina Sigla 
Pré-

Requisitos 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Final da 

Disciplina 

Legislação em Informática LEI - 2 40 

Métodos Quantitativos Aplicados a TIC MQA - 4 80 

Comércio Eletrônico CEL - 2 40 

Segurança e Auditoria de Sistemas SAS - 4 80 

Sistemas Multimídia e Hipermídia SMH - 2 40 

Psicologia Aplicada a Informática PAI - 2 40 

Empreendedorismo EMP - 2 40 

Planejamento Estratégico Aplicado a TIC PEA - 2 40 

Sistemas de Apoio à Decisão SAD BD2 2 40 

Carga horária total: - - 22 440 

3.2. Estágio Supervisionado 

A realização de 300 horas de estágio supervisionado é requisito obrigatório 

para a conclusão do curso. O estágio é realizado de acordo com regulamento próprio, 

aprovado pelo conselho acadêmico, em conformidade com o setor de estágios da 

FAETEC e previsto na legislação vigente. O regulamento encontra-se no site da 

FAETERJ-Petrópolis. 

O estágio supervisionado inicia-se a partir do 2º período. No entanto, é possível 

iniciar no 1º período, mediante avaliação e aprovação de um professor designado pela 

coordenação de estágios. 

O estágio é supervisionado pelos professores designados para orientação e 

supervisão, os quais acompanharão o seu trabalho, desde a aprovação do plano de 

atividades até a apresentação do relatório final, articulados com o coordenador de 

estágio. 

A iniciação científica tem equivalência ao estágio supervisionado, desde que 

exercida em instituição conveniada e seja devidamente documentada com os contratos 

de bolsa e relatórios do período do projeto. 
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A FAETERJ-Petrópolis também oferece estágio curricular supervisionado em 

instituições conveniadas da região. 

 

IMPORTANTE. Se já estiver trabalhando no mercado formal, em área de informática 

ou de tecnologia, poderá justificar as suas horas de estágio, apresentando a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), devidamente registrada. O número de horas a 

comprovar também são 300 horas. Esta modalidade é chamada de Vivência no Mundo 

do Trabalho. 

3.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é outro requisito obrigatório para a 

conclusão do curso. O TCC é um estudo acadêmico envolvendo pesquisa e projeto de 

desenvolvimento. Deve abranger um tema relevante que envolva computação e esteja 

inserido dentro do conteúdo programático das disciplinas do curso.  

O TCC é relatado na forma de monografia ou artigo científico e deve ser 

realizado sob orientação de um docente da instituição. Além do trabalho escrito, o TCC 

deve ser apresentado formalmente para uma banca de professores, que inclui o 

orientador. O TCC é concluído mediante aprovação da banca e execução de correções 

eventualmente solicitadas. O TCC corresponde a 100 horas da carga horária total do 

curso. 

A Instituição disponibiliza a Coordenação de TCC. Esta coordenação trabalha 

orientando alunos e professores orientadores em relação a prazos, documentos e demais 

trâmites deste processo. 

Para fazer o TCC, é necessário inscrever-se durante a pré-matrícula do período. 

Também é necessário conseguir um orientador. O TCC é formalizado a partir de um 

termo de aceite, a partir do qual você e o seu orientador assumem um compromisso 

formal para a execução do seu TCC. Faça contato com a coordenação de TCC!  

 

IMPORTANTE. O TCC exige esforço e dedicação e tem sido uma das principais 

dificuldades encontradas pelos alunos para conseguir concluir o curso. Por isso, quanto 

mais cedo começar, melhor. O recomendável é iniciar o TCC no terceiro período.  

3.4. Atividades Complementares 

A realização de 100 horas de atividades complementares é outro requisito 

necessário para a conclusão do curso. As atividades complementares podem ser 
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acadêmicas, científicas ou culturais, tais como: monitorias, seminários, palestras, 

apresentações, exposições, participação em eventos científicos, projetos de ensino, 

cursos de extensão, cursos realizados ou ministrados.  A carga horária de qualquer 

atividade complementar deve ser devidamente comprovada para ser computada. 

Podendo ser aceito até 50% de horas em cursos online. Os comprovantes devem ser 

entregues no setor de protocolo para a Secretaria Acadêmica. No momento atual de 

Isolamento Social estamos aceitando via email institucional.  

3.5. Carga Horária 

A carga horária total do curso está especificada na tabela 6. 

 

Tabela 6. Carga Horária total do Curso 

Descrição 
Carga 

Horária 

Disciplinas 2420 

Estágio Supervisionado 300 

Atividades Complementares 100 

Trabalho de Conclusão de Curso 100 

Carga horária total do curso: 2920 

3.6. Prazo para a Conclusão do Curso 

O prazo máximo para a conclusão do curso são cinco anos. No caso de 

transferência o prazo é contado a partir da data do curso de origem. 

4. Período Letivo 

 

O calendário acadêmico é organizado em dois períodos letivos que independem 

do ano civil. Cada período possui 100 dias de trabalho acadêmico efetivo, incluindo o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

O período letivo pode ser prolongado para que se completem os dias letivos 

previstos, bem como para cumprimento integral dos programas de ensino e carga 

horária estabelecida. 

O início e o fim dos períodos letivos estão informados no calendário acadêmico. 
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5. Frequência 

 

O FORTIC é um curso presencial. Isto significa que é necessário frequentar as 

aulas. É necessário ter no mínimo 75% de presença em cada disciplina. Faltar mais 

que 25% das aulas, sem justificativa legalmente aceita, resulta em REPROVAÇÃO 

POR FALTA e NOTA ZERO na disciplina. Além disso, a inscrição na mesma 

disciplina no próximo período dependerá da disponibilidade de vagas. Evite reprovação 

por faltas! 

5.1. Justificativas de Faltas 

Faltas justificadas não são consideradas no cálculo do percentual de frequência. 

Os motivos aceitos como justificativa são: problemas de saúde e atividades do Serviço 

Militar Obrigatório. No caso de problema de saúde que implique na ausência entre 

20 e 60 dias, é necessário apresentar o atestado médico contendo o Código 

Internacional de Doença (CID), carimbado e assinado pelo médico, de acordo com o 

disposto na legislação em vigor (Lei 6.2202/75 e Decreto Lei 1.044/69). O atestado 

deve ser entregue no setor de protocolo para que seja encaminhado à Coordenação de 

Curso e divulgado aos professores. As aulas perdidas poderão ser compensadas com 

trabalhos escolares que permitam a reposição do conteúdo. 

No caso de convocação para atividades do Serviço Militar que lhe impeça de 

frequentar as aulas, é necessário apresentar a justificativa devidamente preenchida, 

carimbada e assinada pela autoridade militar. A justificativa deve ser entregue no 

protocolo, para que seja encaminhada à Coordenação de Curso e divulgada aos 

professores.  

Qualquer outro motivo não justifica as faltas, mesmo trabalho.   

6. Avaliações nas Disciplinas e Notas 

 

Durante o período letivo, podem ser realizadas diferentes avaliações, a critério 

do professor. Provas, testes, trabalhos, apresentações são alguns exemplos de 

avaliações. As notas das avaliações podem variar de zero a dez. Para ser aprovado nas 

disciplinas, é necessário obter média seis. 

As avaliações realizadas resultarão em duas notas: P1 e P2. A nota da disciplina 

é a média da P1 e da P2:  

M = (P1 + P2)/2 
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A aprovação é obtida quando a média é igual ou superior a seis (M >=6). A 

média menor que quatro (M < 4) resulta em reprovação por média. Se a média for 

menor que seis, porém igual ou maior a quatro (M >= 4 e M < 6), é necessário fazer a 

prova final (PF). Neste caso, a média final é o resultado da média anterior (M) e da PF: 

 

MF = (M + PF)/2 

 

Neste caso, para ser aprovado na disciplina, a média final (MF) deve ser igual ou 

superior a seis. 

6.1. Segunda Chamada 

A segunda chamada pode ser solicitada no caso do professor usar o sistema 

tradicional de avaliação. Isto significa que a P1 e a P2 correspondem a duas provas. 

Neste caso, terá direito a avaliação de 2ª chamada o aluno que faltou a uma das provas 

parciais (P1 ou P2). 

A 2ª chamada deverá ser solicitada e justificada. Para isso, é necessário fazer o 

requerimento no protocolo da Instituição, contendo a documentação que justifique o 

pedido. O requerimento deve ser feito em até 15 dias após a realização da prova.  

É concedida apenas uma 2ª chamada para as provas parciais. Caso falte as duas 

provas parciais (P1 e P2) só é permitida a segunda chamada de uma delas. 

7. Coeficiente de Rendimento 

 

O coeficiente de rendimento (CR) e a média das notas de todas as disciplinas 

cursadas. O CR é usado como referência em todos os casos em que é necessário 

selecionar os alunos a partir de uma classificação. Por este motivo, manter o CR alto 

pode trazer benefícios ao longo do curso. 

8. Requisitos para Conclusão do Curso 

 

Para concluir o curso, é necessário colar grau. A Colação de Grau é o ato formal 

em que é conferido ao estudante o Grau de Tecnólogo em Tecnologia da Informação e 

da Comunicação. Para colar grau, é necessário: (1) ter sido aprovado em todas as 

disciplinas; (2) ter defendido o TCC e entregue a versão final da monografia (ou artigo); 
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(3) ter realizado as 300 horas de estágio; (4) ter realizado as 100 horas de atividades 

complementares; (5) estar regular com ENADE e (6) estar quite com a Biblioteca. 

A data para colação de grau é definida no calendário acadêmico. Em situações 

especiais e devidamente justificadas, se não for possível participar da referida sessão 

pública, é possível requerer a concessão do grau, em ato simples, na presença de dois 

professores membros do conselho diretor, em local e data determinados pelo diretor 

geral (colação de grau em gabinete). 

Após a colação de grau, inicia-se o processo para a emissão do diploma, que 

pode durar de seis a doze meses. 

9. Matrícula 

A matrícula é ato formal de ingresso no curso e de manutenção do vínculo com a 

FAETERJ-Petrópolis. A matrícula é renovada todo semestre, podendo ser trancada por 

um tempo limitado. Os procedimentos relacionados à matrícula estão detalhados nas 

seções a seguir. 

9.1. Renovação de Matrícula (conhecida na instituição como “pré-matrícula”) 

A renovação de matrícula é realizada semestralmente. A não renovação de 

matrícula implica em abandono de curso e desvinculação automática com a FAETERJ-

Petrópolis. Neste caso, para não perder a matrícula, é necessário trancá-la dentro do 

período previsto no calendário escolar ou divulgação na página da FAETERJ Petrópolis. 

No ato de renovação da matrícula, são escolhidas as disciplinas que serão 

cursadas. É possível solicitar a inscrição em qualquer disciplina, desde que os pré-

requisitos da mesma sejam atendidos e não haja sobreposição de horários. Recomenda-

se dar prioridade para as disciplinas do período que será cursado.  

A confirmação da inscrição em disciplinas que depende da quantidade de vagas 

disponíveis. A inscrição é confirmada de acordo com os seguintes critérios: 

1. Todos os alunos calouros que irão fazer a matrícula das disciplinas do 

primeiro período têm prioridade. 

2.  Todos os alunos que estejam regulares no período da matrícula; 

3. As vagas serão ocupadas por ordem decrescente de CR. 

9.2. Período de Ajustes em disciplinas (conhecida na instituição como “DE-PARA”) 

Havendo vagas, é permitida a solicitação de inscrição em outras disciplinas 

durante e somente no período de alteração de disciplinas (DE-PARA), definido no 
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calendário escolar. Também é permitido no período do DE-PARA, a exclusão de 

disciplina(s). 

9.3. Trancamento de Matrícula 

A sua matrícula pode ser trancada, de forma a manter o vínculo com a instituição 

e preservar o seu direito à renovação da matrícula. O tempo máximo de trancamento é 

de um semestre, podendo ser renovado para mais um semestre. Se não houver 

renovação do trancamento ou o trancamento ultrapassar dois semestres, você será 

considerado como desistente e não poderá mais renovar a sua matrícula. Neste caso, 

será necessário um novo ingresso. 

 O trancamento de matrícula deve ser feito no protocolo. O período para 

trancamento de matrícula é definido no calendário escolar. 

 

IMPORTANTE. Não é concedido trancamento de matrícula para alunos do 

primeiro período letivo. Para os outros períodos, o trancamento invalida os 

resultados obtidos. 

9.4. Destrancamento de Matrícula 

O destrancamento da matrícula representa o seu retorno às atividades 

acadêmicas na FAETERJ-Petrópolis. É importante notar que o destrancamento é para o 

currículo vigente. Isto significa deverão ser cumpridos os requisitos do currículo atual, 

podendo implicar na necessidade de cursar disciplinas que não existiam antes.  

O destrancamento de matrícula deve ser feito no período da renovação de 

matrícula (pré-matrícula), que é estabelecido no calendário escolar. Este deve ser 

solicitado no setor de protocolo. 

9.5. Abandono de Curso 

É considerado abandono de curso: (1) não informar a desistência, não fazer o 

pedido de transferência ou não trancar a matrícula e deixar de frequentar as atividades 

do curso por um período de 2 (dois) meses consecutivos, tendo como consequência a 

reprovação por falta nas disciplinas nas quais está inscrito. 

9.6. Cancelamento de Matrícula 

O cancelamento da matrícula ocorre nas seguintes situações: (1) quando o prazo 

de cinco anos para a conclusão do curso for ultrapassado; (2) quando o aluno não 
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matricular-se para o semestre e não trancar a matrícula; e (3) quando o trancamento da 

matrícula ultrapassar dois semestres. 

Se a matrícula for cancelada, será necessário fazer um novo ingresso. 

10. Transferência e Reingresso 

 

 Existem três tipos de transferências: transferência interna, transferência externa 

e transferência obrigatória ex-officio. A transferência interna é o procedimento para 

ingressar em um curso de área afim de outra instituição de ensino da FAETEC. Para 

saber mais sobre este procedimento, consulte o Guia dos Procedimentos Acadêmicos do 

Ensino Superior da Rede FAETEC. 

  A transferência obrigatória ex-officio é concedida, em qualquer época 

do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público 

federal civil ou militar, ou seu dependente estudante egresso de instituição pública. 

   

11. Controle da Bolsa de Alunos Cotista 

 

A FAETEC concede aos alunos cotistas uma bolsa-auxílio. As faltas implicam 

da redução do valor a ser recebido e pode resultar no cancelamento da bolsa. 

Semestralmente é obrigatório ao aluno a entrega de documentação comprobatória da 

condição socioeconômica do aluno para a permanência no Programa de Bolsa Cotista. 

12. Oportunidades Acadêmicas 

 

Além do curso de graduação, a FAETERJ-Petrópolis oferece outras 

oportunidades acadêmicas, conforme listadas a seguir. 

 Participação em projetos, bem como, em processos que contribuam para o 

desenvolvimento do País, do Estado e do Município; 

 Programa de prática profissional com convênio para realização de estágio 

supervisionado; 

 Acompanhamento e supervisão docente; 

 Monitor de disciplinas. 

Além destas atividades, são oferecidos cursos de extensão e estágio de iniciação 

científica, conforma detalhado nas seções a seguir. 
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12.1. Cursos de Extensão 

A extensão como prática acadêmica visa interligar as atividades de ensino e 

pesquisa com as demandas da sociedade. Destina-se à divulgação e atualização de 

conhecimentos e técnicas constituídos por um conjunto de atividades de caráter 

educativo, tecnológico, artístico, cultural e científico. 

As atividades de extensão são desenvolvidas no âmbito interno do Instituto ou 

podem realizar-se externamente, sempre associadas ao ensino e à pesquisa, em 

diferentes modalidades não excludentes, como: projetos, cursos, eventos culturais, ações 

de serviços e de cooperação técnica, intercâmbio de produção e a divulgação do 

conhecimento. 

As atividades de extensão fazem parte do Planejamento Geral do Instituto. São 

propostas pelos professores e aprovadas pelo Coordenador de Pesquisa e Extensão. 

Podem envolver alunos, docentes, técnico-administrativos e parceiros externos e são 

estabelecidas no programa anual de extensão amplamente divulgado e periodicamente 

avaliado. 

12.2. Pesquisa 

A pesquisa é considerada como princípio educativo, aparecendo ao longo de 

todo curso, nos limites cognitivos e metodológicos de cada disciplina e nas suas 

interações com a realidade social, cultivando nos alunos uma atitude científica e 

despertando vocação para a prática investigativa. 

O processo investigador pode ocorrer na sala de aula ou fora dela, em atividades 

teóricas ou praticas, nos laboratórios, biblioteca, estágios, monografias e outros eventos, 

induzindo professores e alunos para a busca de soluções criativas. 

O Instituto estabelece mecanismos facilitadores do desenvolvimento da prática 

investigativa e prioriza a execução de atividades de pesquisa no campo de abrangência 

do curso. 
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13. Direção, Coordenações e Supervisão da FAETERJ-Petrópolis. 

 

A FAETERJ Petrópolis tem a seguinte formatação: 

 

 Direção. Responsável por toda a Instituição tanto na vertente acadêmica quanto 

administrativa. 

Localização: Bloco 2 Sala 11 

Diretora: Profa. Lucimar Souza Cunha 

Vice-Diretor: Prof. Bruno Clemente Guingo 

Email: direcao@faeterj-petropolis.edu.br 

 

 Coordenação de Curso. Responsável por coordenar e deliberar ações que 

digam respeito ao curso de uma forma geral.  

Localização: Sala 11 

Coordenador: Prof. Bruno Clemente Guingo 
 

 Coordenação de TCC. Responsável pelas deliberações relacionadas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso. Funções da coordenação de TCC: (1) (1) 

Auxiliar os alunos a encontrar orientadores; 

Localização: Sala 22/20 

Coordenador: Prof. Amarildo Micoski Luz 

Email: amluz@faeterj-petropolis.edu.br 

 

 Coordenação de Estágio. Responsável por toda orientação e deliberações a 

respeito do Estágio Supervisionado. 

Localização: Sala 16 

Coordenador: Prof. Marcelo Armony 

Email: marmony@faeterj-petropolis.edu.br e tmsilva@faeterj-

petropolis.edu.br 

 

 Coordenação de Pesquisa. Responsável pelas atividades de pesquisa 

articuladas com a realidade e desenvolvidas por meio de projetos, cursos, 

eventos, publicações e produtos acadêmicos. 

Localização: Sala 14 

Coordenador: Prof. Gerson Nunes 

Email: gcunha@faeterj-petropolis.edu.br 

 

mailto:direcao@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:amluz@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:marmony@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:tmsilva@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:tmsilva@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:gcunha@faeterj-petropolis.edu.br
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 Coordenação de Extensão. Responsável por organizar e coordenar a execução 

de projetos, feiras e exposições de trabalhos desenvolvidos pelos alunos e 

docentes. 

Localização: Sala 20 

Coordenador: Prof. Roberto Roli 

Email: rroli@faeterj-petropolis.edu.br 

 

14. Colegiados 

 

Os Órgãos Colegiados são organizações internas da instituição com o objetivo 

de democratizar parte das decisões referentes à gestão da instituição. Estes órgãos são 

formados por professores, funcionários, alunos e representantes da comunidade, 

selecionados através de eleições diretas. Isto significa que você pode participar! 

A FAETERJ-Petrópolis possui dois Órgãos Colegiados: Conselho Acadêmico e 

Conselho Diretor. Estes conselhos reúnem-se em datas pré-fixadas no calendário 

acadêmico e também a qualquer momento para resolver questões de urgência. As 

reuniões são realizadas coma presença de dois terços de seus membros e as decisões são 

tomadas através da maioria simples dos votos, cabendo ao diretor o voto de desempate. 

As responsabilidades de cada conselho estão detalhadas nas seções a seguir. 

14.1. Conselho Diretor 

O Conselho Diretor é um órgão colegiado normativo, consultivo e deliberativo. 

Por ser deliberativo, as decisões tomadas devem ser cumpridas. Compete ao Conselho 

Diretor: 

 Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, submetendo-o à 

FAETEC para ciência; 

 Deliberar, como última instância interna, em assuntos submetidos a sua 

consideração, pelo Diretor da FAETERJ-PETRÓPOLIS, pelo presidente 

do Conselho Acadêmico ou pelo Centro Acadêmico; 

 Apreciar e propor, mediante consulta à comunidade escolar, as alterações 

regimentais, por meio de seus membros representantes, em reunião do 

Conselho para a qual será exigido quórum especial de 3/4 de seus 

membros; 

mailto:rroli@faeterj-petropolis.edu.br
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 Formular e aprovar diretrizes para o bom desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

 Apresentar e aprovar sugestões para o plano anual de atividades da 

instituição; 

 Apreciar, aprovar e tornar públicos os relatórios anuais técnico-

pedagógicos assim como, relatório administrativo apresentado pela 

Direção; 

 Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento das 

atividades da Faculdade; 

 Conceder dignidades acadêmicas;  

 Apreciar e decidir sobre os recursos interpostos pelos demais órgãos; 

 Aprovar a alocação de recursos financeiros, estabelecendo como 

prioridade as necessidades básicas para o funcionamento das atividades 

educacionais; 

 Exercer outras atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

regimento. 

 

O Conselho Diretor é constituído: (1) pelo Diretor da FAETERJ-PETRÓPOLIS, 

presidente do conselho; (2) por três representantes do corpo docente; (3) por um 

representante do corpo discente; (4) por dois representantes dos funcionários; e (5) 

por um representante da comunidade. 

14.2. Conselho Acadêmico 

O Conselho Acadêmico é o órgão normativo, consultivo e deliberativo da 

FAETERJ-Petrópolis. Este conselho tem como finalidade organizar, avaliar e tomar 

decisões sobre as atividades acadêmicas do curso de ensino superior. São atribuições do 

conselho: 

 Formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades acadêmicas; 

 Ordenar os planos dos cursos; 

 Aprovar semestralmente o calendário acadêmico; 

 Apreciar e aprovar quaisquer modificações curriculares; 

 Aprovar os relatórios dos cursos e atividades acadêmicas realizadas; 

 Aprovar as normas internas de funcionamento dos estágios 

supervisionados. 
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O Conselho Acadêmico é constituído da seguinte forma: (1) Diretor da 

FAETERJ-PETRÓPOLIS, seu presidente; (2) Coordenador de curso; (3) Coordenador 

de pesquisa; (4) Coordenador de extensão (5); Coordenador de estágio; (6) Coordenador 

de trabalho de conclusão de curso; (7) Coordenador da pós-graduação; (8) dois 

representantes do corpo docente; e (8) dois representantes do corpo discente.  

 

14.3. Comissão Permanente de Avaliação 

A Comissão Permanente de Avaliação - CPA tem por finalidade conduzir a 

Avaliação Institucional segundo critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, objetivando a qualidade na educação 

superior, com vistas à melhoria de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social. 

15. Setores da Instituição 

15.1. Protocolo 

O Protocolo é o setor responsável pela protocolização e tramitação de 

documentos pelos diversos setores da Instituição. Portanto, todo e qualquer documento 

deverá ser encaminhado por meio deste setor através de requerimentos (é a ficha a partir 

da qual é possível encaminhar e solicitar documentos e qualquer tipo de serviço a 

qualquer setor como, por exemplo, trancamento de matrícula, pedidos de declaração ou 

solicitação de histórico escolar, etc.). 

15.2. Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Acadêmica é o setor encarregado das atividades de apoio ao 

processo técnico-administrativo-pedagógico e tem por finalidade: 

 

 Promover o registro de todos os seus dados acadêmicos; 

 Manter e arquivar a documentação referente à sua vida 

acadêmica, em conformidade com a legislação em vigor e as 

normas internas; 

 Emitir documentos acadêmicos e declarações; 
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 Estabelecer normas para tramitação dos documentos internos e 

externos. 

Email: seacad@faeterj-petropolis.edu.br 

Secretária Acadêmica: Rosane Gonçalves 

Telefone: 2235-1079/2249-8132 

15.3. Biblioteca 

A biblioteca tem como finalidade fornecer a literatura e informações, tendo como 

propósito contribuir para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão. 

15.4. Gestão Tecnológica 

A Coordenadoria de Gestão Tecnologica é responsavel ainda pelo controle e 

gerenciamento da rede, compreendendo o tráfego, seu roteamento, sistema de firewall, 

roteadores internos e acesso seguro à Rede Rio. Atua também no gerenciamento do 

correio eletronico, bem como na sua atualização e controle de sistemas de segurança. 

Coordenador: Prof. Jorge Antonio Oliveira Souza  

Email: josouza@faeterj-petropolis.edu.br 

Email: gestaotecnologica@faeterj-petropolis.edu.br 

 

16. Representação Discente 

 

Os alunos regularmente matriculados e que estejam frequentando as aulas 

podem se organizar em órgãos de representação, desde que sem identificação político-

partidária e sem conotação ideológica, religiosa ou social, com o objetivo de: 

 Cooperar para a solidariedade e o bom relacionamento da comunidade 

acadêmica; 

 Preservar as tradições estudantis e a ética escolar; 

 Organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, 

científico, artístico ou desportivo, visando o aperfeiçoamento da 

formação acadêmica; 

 Promover intercâmbio e colaboração com as entidades congêneres. 

 

O corpo discente da Instituição tem representação com direito a voz e a voto 

nos colegiados, nos termos do Regimento. O objetivo é a cooperação do alunado para 

mailto:seacad@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:josouza@faeterj-petropolis.edu.br
mailto:gestaotecnologica@faeterj-petropolis.edu.br


 

21 

 

conhecimento e o acompanhamento das decisões, além do melhor desenvolvimento das 

atividades da Instituição. 

O corpo discente tem como órgão de representação o Centro Acadêmico, com 

estatuto próprio aprovado e registrado em cartório. Cabe ao órgão de representação 

estudantil indicar os representantes discentes com direito à voz e voto nos órgãos 

colegiados, vedada a acumulação de representações. 

Aplicam-se aos representantes estudantis, nos órgãos colegiados, as seguintes 

disposições: (1) São elegíveis os alunos regulares matriculados em, pelo menos uma 

disciplina, importando o não atendimento destas condições em perda do mandato; e (2) 

O exercício de representação não exime o estudante do cumprimento de suas obrigações 

acadêmicas. 

17. Direitos e Deveres do Aluno 

 

 Frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento; 

 Observar o regime acadêmico e disciplinar e comportar-se de acordo com os 

princípios éticos condizentes; 

 Zelar pelo patrimônio do Instituto; 

 Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pelo Instituto; 

 Recorrer das decisões dos órgãos colegiados; 

 Votar e ser votado para representar o corpo discente no colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


