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A P R E S E N T A Ç Ã O 

 
 
 

 
Prezado (a) Estudante, 

 

A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) é o sonho de quem um dia, com determinação, 
ousou colaborar com a transformação da comunidade em que vive, oportunizando e possibilitando 
o desenvolvimento de conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos. Sonho esse que agora é 
coletivo, de todos aqueles que acreditam ser possível fazer um Curso de Graduação em 
Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo de conquistar um espaço próprio. E interagindo com 
outros, poderá construir um caminho de realizações pessoais, coletivas, em busca sempre do 
desenvolvimento humano. 
 

Portanto, é com grande satisfação que recebemos você na Faculdade do Baixo Parnaíba 
(FAP), desejando-lhe pleno êxito em sua estada entre nós, pois desde a formulação das primeiras 
ideias para a sua existência, em 2000, a FAP, objetiva pautar sua atuação, na busca da excelência 
do ensino, da pesquisa e da extensão, eixo fundamental de todas as suas atividades, onde você é 
muito importante. 
 

É nesta perspectiva, que o Manual do Estudante, visa oferecer informações e orientações 
necessárias à sua vida acadêmica na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). Neste documento, você 
conhecerá a organização estrutural desta IES, as normas que regem o sistema acadêmico, os 
direitos e deveres do Estudante. Sua leitura atenta é de fundamental importância para que você 
participe efetivamente de sua própria formação, com boa qualidade, espírito crítico e criatividade. 

 

Seja bem vindo! 

 
 
 

 

Raimunda Nonata Fortes Braga  
Diretora de Ensino 
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CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR ARNO KREUTZ (CRESU) 
 
O Centro Regional de Ensino Superior “Arno Kreutz” Ltda. (CRESU), mantenedora da Faculdade 
do Baixo Parnaíba - FAP, criado em 29/02/2000, localizada na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, 
1.452, Centro, com sede e foro na cidade de Chapadinha, no Estado do Maranhão, tem 
personalidade jurídica de direito privado e fins lucrativos, nos termos do Contrato Social de sua 
constituição, de seu Estatuto e da legislação pertinente, encontra-se registrado no Tabelionato do 
1º Ofício de São Luís, sob o registro no CNPJ n.°03.985.642/0001-85. 
 
FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA (FAP) 
 
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), é uma Instituição de Ensino Superior, com foro e sede na 
cidade de Chapadinha - MA, localizada na Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro, mantida 
pelo Centro Regional de Ensino Superior Arno Kreutz LTDA (CRESU), credenciada nos termos da 
Portaria de Nº 196/2005 – DOU N° 15/2005, renomeada pela Portaria N° 366/2007 – DOU N° 
82/2007, regida pela legislação federal vigente, por seu Regimento Interno e pelas Resoluções e 
Normas do Conselho de Ensino Superior (CONSENS) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPEX). 
 
 
 

 
Missão 

 

A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), tem como Missão Institucional a Formação de 

Professores de Educação Básica, Profissionais Bacharéis e Tecnólogos comprometidos com o 

desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico sustentável, considerando às 

exigências do mundo contemporâneo, e a necessidade de um trabalho de pesquisa e extensão 

articulados com a realidade social em que a Instituição de Ensino está inserida. 

 
Objetiva, ainda, assegurar o permanente exercício da crítica através da problematização e da 

produção de conhecimentos multidisciplinares historicamente construídos visando proporcionar 

o domínio de procedimentos didáticos, reflexivos e críticos, através da oferta de programas de 

graduação e pós-graduação. 
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PERFIL DO EGRESSO 
 
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) se propõe a formar um profissional com autonomia 
intelectual e competência polivalente para manejar de forma crítica e criativa a ação 
pedagógica, pautado nos princípios e valores estéticos, políticos e éticos e comprometido 
com a prática investigativa, a produção e difusão do saber sistematizado e com a formação 
do cidadão, capacitando-o a participar conscientemente da evolução do mundo atual. Deve, 
ainda, ser capaz de fazer uso de novas tecnologias e de gerir de forma autônoma e 
permanente seu processo de formação profissional. 
 
FINALIDADES, ÁREAS DE ATUAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL 
 
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), visando contribuir com o desenvolvimento do 
Município de Chapadinha e demais municípios da região do Baixo Parnaíba Maranhense, tem 
como finalidade a formação de professores da Educação Básica, Bacharéis e Tecnólogos, 
através dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia de 3.060 horas, Letras de 3.620 horas, os 
Cursos de Bacharelado em Administração de 3.280 horas, Serviço Social de 3.000 horas, 
Ciências Contábeis de 3.180 horas e o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Desportiva 
e de Lazer 1.800 horas. 
 
HORÁRIO DE AULAS 
 
(Uma hora relógio) 
 
A FAP funcionará regularmente de segunda a sábado, no horário diurno e noturno das 07h 
às 12h15 min, das 13h às 18h15 min e das 18h às 22h e aos sábados, conforme 
calendário acadêmico, das 07h30 min às 11h40 min e das 13h30 min às 17h40 min. 
 
As aulas de reposição, de complementação de conteúdo programático, de disciplinas de 
dependência e atividades complementares deverão ser efetuadas nos horários abaixo 
indicados: 
 
 

 

Matutino: 07h30 min às 11h40 min - Segunda a Sexta 
07h30 min às 11h50 min - Sábado 

 
Vespertino: 13h30 min às 17h40 min - Segunda a Sexta 
13h30 min às 17h50 min - Sábado 

 
 

 

As aulas de reposição e/ou complementação deverão ser registradas normalmente na 
caderneta, inclusive com a reposição das faltas dos alunos ausentes. 
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ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

 
Diretoria de Ensino - Órgão executivo superior de direção, coordenação e fiscalização que 
superintende todas as atividades acadêmicas da Instituição. É exercida pelo Diretor de 
Ensino, e compreende a Diretoria Acadêmica, Coordenação dos Cursos de Graduação, 
Órgãos de Apoio e Assessoramento: Coordenação de Planejamento e Gestão, Biblioteca, 
Núcleo de Leitura e Produção Textual, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Secretaria 
Acadêmica. 
 
Diretoria Acadêmica - Órgão executivo para assunto de natureza acadêmica é exercido 
pelo Diretor Acadêmico, que supervisiona as atividades relacionadas ao processo de ensino 
e de aprendizagem; à iniciação à pesquisa, a extensão, e outras no âmbito acadêmico. 
 
Coordenação dos Cursos de Graduação - É à base das funções de ensino, pesquisa e 
extensão. Órgão responsável pela execução dos Cursos de Graduação, é exercida pelo 
Coordenador de Curso, com qualificação e habilitação profissional na área do curso que 
coordena e do quadro docente da Instituição. 
 
Biblioteca - A Biblioteca é organizada segundo princípios modernos de biblioteconomia e, 
quanto ao seu funcionamento, rege -se por normas especiais baixadas pela Diretoria de 
Ensino. Os serviços da Biblioteca são dirigidos por Bibliotecário Chefe, legalmente habilitado, 
designado pela Mantenedora. O horário de funcionamento da Biblioteca será compatível 
com os períodos de aulas da Instituição, já devidamente expresso no seu regulamento. 

 

Assessoria Editorial - É órgão de assessoramento da Diretoria de Ensino, responsável 
pela publicação da produção acadêmica vinculada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à 
gestão. As publicações feitas pela Instituição deverão ser previamente recomendadas pela 
Diretoria de Ensino e pela Mantenedora. 
 
Secretaria Acadêmica - É o órgão central de desempenho, registros e controle 
acadêmico, que tem a responsabilidade de garantir a segurança, correção e preservação 
dos documentos acadêmicos. 
 
Conselho Ensino Superior (CONSENS) - Órgão deliberativo e normativo máximo de 
natureza administrativa, jurídica e de planejamento educacional, reúne-se ordinariamente 
no início e no fim de cada ano letivo. 
 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) - Órgão deliberativo, normativo e 
consultivo, em matéria de natureza acadêmica, didático-científica e cultural, reúne-se 
ordinariamente, em cada semestre letivo. 
 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) - A Comissão Própria de Avaliação da FAP, órgão 
de representação acadêmica, terá atuação autônoma em relação aos Conselhos Superiores 
e demais Órgãos Colegiados da Instituição. 
 
Colegiado de Curso de Graduação (CC) - Órgão de natureza deliberativa, normativa e 
consultiva no âmbito dos Cursos de Graduação, reúne-se bimestralmente. 
 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) - Órgão que tem função consultiva, propositiva e 
de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica. 

 

 

:: Ensinar sempre para educar melhor. :: 
 

 
 
6 



[ 
 

M a n u a l d o E s t u d a n t e 

 

Programa de Assistência ao Estudante – É vinculado a Diretoria Acadêmica e 
desenvolvido pelo Núcleo de Leitura e Produção Textual e Núcleo de Ensino Pesquisa e 
Extensão, a partir de ações administrativas - acadêmicas: 

 

AÇÕES ACADÊMICAS 

 
Monitoria 
 
É uma atividade que possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a integração 
de alunos de períodos mais avançados com os demais. Vinculada ao Núcleo de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Há duas categorias de monitoria: voluntária e remunerada. 
 
Iniciação Científica 
 
É uma atividade acadêmica que tem por finalidade despertar a vocação científica entre os 
alunos dos cursos de graduação. Vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Extensão. 
 
Extensão 
 
É uma atividade acadêmica interdisciplinar que objetiva interligar ao ensino e a pesquisa, 
favorecendo a visão integrada da instituição com as demandas da comunidade. É vinculada 
ao Núcleo de Pesquisa e Extensão. 
 
Sistema Interno de Controle Acadêmico (SIAC) 
 
É um sistema que implementa a inserção dos alunos nos programas de bolsas dos governos 
federal, estadual e municipal e de outros parceiros não governamentais. 
 
Sistema de Informação e Comunicação 
 
Para operacionalizar estas atividades, serão divulgadas semestralmente pela Diretoria 
Acadêmica, através de editais com a descrição das exigências. Os alunos interessados 
deverão comparecer às Coordenações de Cursos, a fim de obter as orientações de que 
necessitam para se inscreverem. 
 
Código de Ética 
 
O código de ética da Faculdade do Baixo Parnaíba - FAP estabelece os procedimentos éticos 
dos professores, alunos e funcionários desta IES. 
 
INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 
Coordenador de Curso 
 
Docente que, com o Colegiado de Curso, supervisiona as atividades didáticas de um curso. 
Orienta os alunos no que diz respeito à matrícula e planejamento de estudos. 
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Colegiado de Curso 
 
Cada curso de graduação possui um Colegiado responsável pela coordenação, 
planejamento, controle e avaliação das atividades de ensino. 
São 4 (quatro) os colegiados de curso:  

C U R S O S PRESIDENTE(A ) 
  

Administração / Bacharelado Jaciara Nonata Silva 

Ciências Contábeis/ Bacharelado Francisco Lourismar Silva Filho 

Letras-Português e Inglês/ Licenciatura Cleane de Jesus Costa 

Pedagogia / Licenciatura Casemiro Medeiros Campos 

Serviço Social / Bacharelado Adriana Rodrigues Cunha 

 

ÓRGÃOS DE PESQUISA COORDENADOR(A) 
  

Núcleo de Leitura e Produção Textual Katiane Alyne de Souza Ribeiro da Silva 
  

Núcleo de Pesquisa e Extensão Katiane Alyne de Souza Ribeiro da Silva 
  

Assessoria Editorial Cleane de Jesus Costa 
  

Biblioteca e Laboratório de Informática Ledany Marinho Velozo 
  

 
Currículo 
 
O currículo de cada curso abrangerá uma sequência de atividades acadêmicas e/ou blocos de 
atividades acadêmicas, ordenadas por meio de pré-requisitos e co-requisitos, quando 
didaticamente recomendável, cuja integralização dará direito ao correspondente diploma ou 
certificado. 
 
Pré-Requisitos 
 
São classificados em pré-requisitos fortes, pré-requisitos fracos e co-requisito, assim definidos: 
 
 Pré-requisito Forte: uma disciplina A é pré-requisito forte de uma disciplina B, quando para se 

matricular em B, o estudante tiver sido aprovado anteriormente em A;




 Pré-requisito Fraco: uma disciplina A é pré-requisito fraco de uma disciplina B, quando 
para se matricular em B, o estudante tiver cursado anteriormente a disciplina A, sem ter sido 
reprovado por frequência;




 Co-requisito: uma disciplina A é co-requisito de uma disciplina B, quando para se matricular 
em B, o estudante tiver que se matricular também na disciplina A. O disposto nesse parágrafo 
não se aplica caso o estudante já tenha sido aprovado anteriormente na disciplina A.



 
Atividades Acadêmicas Complementares 
 
As Atividades Complementares são regidas por normas regulamentares de atividades acadêmicas, 
em conformidade com a Resolução CEPEX Nº 0048/2008 e aprovadas pelo colegiado de curso. 
Integram o currículo dos cursos de graduação, objetivando sua flexibilização, sendo o seu 
cumprimento indispensável para integralização curricular do curso. Compõem as atividades 
acadêmicas complementares aquelas desenvolvidas pelo aluno no decorrer de sua formação 
profissional, compreendendo a participação em cursos, disciplinas, projetos de iniciação científica, 
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de pesquisa e extensão, monitoria, seminários, simpósios, visitas técnicas, encontros, workshop, 
palestras e congressos, na área específica do curso ou afins. 
 
As atividades acadêmicas curriculares, presenciais são classificadas quanto à sua natureza em 
obrigatórias, eletivas e optativas.  
 Atividades acadêmicas obrigatórias: são aquelas indispensáveis à habilitação profissional.




 As atividades acadêmicas eletivas têm por finalidade complementar a formação do estudante, 
na área de conhecimento do curso, escolhidas entre as definidas para o curso, constante no 
Projeto Pedagógico e de forma a integralizar uma carga horária mínima estabelecida pelo 
Colegiado de Curso.




 As atividades acadêmicas optativas têm por finalidade suplementar a formação integral do 
aluno, podendo ser escolhidas entre as atividades acadêmicas regulares oferecidas na 
Instituição.



 
Ano Letivo 
 
O ano letivo, independente do ano civil, abrange no mínimo 200 (duzentos) dias, distribuídos em 
dois períodos letivos regulares, cada um com, no mínimo, 100 (cem) dias de atividades 
acadêmicas efetivas, não computados os dias para os exames finais. 
 
Registro Acadêmico 
 
Todos os alunos recebem um código quando se matriculam na Faculdade do Baixo Parnaíba 
(FAP). Esse código será a sua identificação no decorrer de sua vida acadêmica. 
 
Chamada 
 
A chamada é obrigatória por lei, inclusive nas aulas de reposição. O aluno não poderá faltar mais 
de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
 
Sala de Aula 
 
Espaço acadêmico de construção de saberes interdisciplinares e multidisciplinares. Portanto, 
mantenha o seu celular no serviço de recados de forma a não atrapalhar o bom andamento das 
aulas. Colabore com os colegas de outras turmas quando fizer apresentações de trabalho, procure 
evitar o excesso de ruídos e, finda a apresentação, recolher o material utilizado. Isto ajudará você 
também quando os trabalhos forem de outras turmas. Evite entradas e saídas constantes na sala 
de aula, em respeito ao professor e aos colegas. Mantenha atitudes respeitosas, cordiais e 
educadas com seus colegas, professores e funcionários. Não é permitido alimentar-se em sala de 
aula. 

 
Carga Horária 
 
É o número de horas em que é ministrada uma disciplina. Sigla (CH). Em cada atividade 
acadêmica será estabelecida a carga horária correspondente, para permitir a sua computação na 
integralização curricular. 
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Número de Matrícula 
 
O número que identifica o aluno na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) é composto por numerais. 
Os dois primeiros indicam o ano de ingresso, o próximo numeral, indica o semestre de ingresso, 
outros subsequentes, indicam o número de classificação do aluno e os numerais de controle, 
indicam o código do curso. Toda a identificação do aluno é feita através de seu número de 
matrícula. 
 
Código de Disciplina 
 
É o conjunto de letras que identifica a Coordenação ao qual pertence à disciplina seguida do 
número da mesma. Ver quadro de matriz curricular. 
 
Conteúdo Programático 
 
É o conjunto de conheciementos acadêmicos curriculares que se estuda em uma disciplina. 
 
Ementa de Disciplina 
 
É o resumo do conteúdo programático da disciplina. 
 
Plano de Ensino 
 
É um documento que apresenta a ementa, os objetivos, conteúdo curricular constante no 
programa da disciplina, a metodologia, a avaliação e a bibliografia de cada disciplina. É distribuído 
e discutido pelos docentes com os discernimentos, no primeiro dia de aula. 
 
Histórico Acadêmico 
 
Relatório do currículo do curso com os resultados obtidos pelo aluno matriculado nas disciplinas e 
cursadas no semestre letivo. 
 
Aproveitamento de Disciplinas 
 
É a aceitação de estudos realizados nesta Instituição, ou em outra, para efeito de concessão de 
créditos. É facultado ao aluno solicitar o aproveitamento de disciplinas correspondentes às 
cursadas anteriormente ao ingresso no curso. Poderão ser aproveitadas somente disciplinas com 
aprovação. Os processos de aproveitamento de créditos serão julgados pelo Colegiado de Curso, 
de acordo com as normas estabelecidas pela Graduação. 
 
 O aproveitamento de créditos para disciplinas cursadas há mais de 5 (cinco) anos, dependerá 

de análise do mérito e recomendação do Colegiado de Curso, aprovado pela Direção de 
Ensino.




 O aproveitamento de créditos para disciplinas cursadas em outra instituição somente poderá 
ser aceito se a carga horária e conteúdo programático das mesmas corresponderem, no 
mínimo, a 75% da disciplina a ser cumprida no curso da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP).




 O aluno matriculado regularmente poderá cursar disciplina em outra IES do país ou do 
exterior, com prévia autorização da Diretoria de Ensino, para posterior aproveitamento de 
créditos, excetuando-se as disciplinas nas quais o aluno tenha sido reprovado na Faculdade 
do Baixo Parnaíba (FAP), e desde que não ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) do prazo 
mínimo de integralização curricular.
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Exame de Suficiência 

 
É facultado ao aluno que julgue possuir habilidade e competência em determinada atividade 
solicitar exame de suficiência para aproveitamento de disciplina da respectiva área. A solicitação 
de exame deverá ser feita por disciplina, à Coordenação dos Cursos, a quem compete analisar a 
pertinência da solicitação, mediante justificativa fundamentada da alegada suficiência, dentro do 
prazo previsto no calendário escolar. 
 
Uma vez julgada pertinente à solicitação, a Coordenação dos Cursos designará uma banca 
avaliadora constituída de pelo menos três docentes da respectiva área. Se aprovado no exame de 
suficiência, o estudante terá a matrícula na disciplina automaticamente cancelada. 
 
O aluno poderá solicitar exame de suficiência em uma disciplina apenas uma vez, não sendo 
permitido o exame nas disciplinas nas quais o aluno tenha sido reprovado. 

 
Matrícula 
 
Ato pelo qual o aluno se vincula à Instituição, ao curso, às disciplinas e às atividades acadêmicas, 
bem como aos demais atos inerentes à mesma. 
 
A Coordenação dos Cursos de Graduação e a Secretaria Acadêmica são órgãos competentes para 
deliberar sobre matrícula, obedecidas às diretrizes emanadas do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPEX). 
 
 A matrícula ou seu trancamento geral será feito pelo aluno ou por seu representante legal e deverá 

ser renovada a cada semestre letivo regular.


 A matrícula será realizada nos períodos e prazos estabelecidos no calendário acadêmico.




 O cancelamento de matrícula em disciplinas somente poderá ser requerido nas datas estabelecidas 
no calendário acadêmico.





 Será recusada nova matrícula ao aluno que não integralizar seu curso nos prazos previstos na 
legislação em vigor e/ou não renová-la a cada semestre letivo regular, nos prazos fixados no 
calendário acadêmico.



 
Para a efetivação da matrícula, serão exigidos: comprovante de pagamento das taxas 
estabelecidas, quitação dos débitos com a documentação exigida pela legislação pertinente e pela 
Instituição, por meio de seu órgão próprio e cumprimento de demais exigências estabelecidas 
para cada caso, pela autoridade competente. 
 
Bolsistas 
 
PROUNI 
 
No Programa Universidade para Todos (PROUNI) os alunos bolsistas poderão utilizar a bolsa 
concedida pelo prazo máximo (em semestres) de 2 (duas) vezes o prazo de integralização do 
Curso informado no Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores do Ministério da 
Educação – Cadastro e-MEC, subtraído o(s) semestre(s) já cursado(s). Esgotado este prazo, o 
benefício concedido será encerrado pelo coordenador do PROUNI ou seu Representante na 
Instituição. 
 
A atualização da bolsa deverá ser realizada semestralmente precedida pela confirmação da 
regularidade da matrícula e do rendimento acadêmico do candidato, sob responsabilidade do 

 

:: Ensinar sempre para educar melhor. :: 
 

 
11 



[ 
 

M a n u a l d o E s t u d a n t e 

 
coordenador do Prouni ou seu Representante na respectiva instituição. O Termo de atualização 
será emitido pelo coordenador do PROUNI ou seu Representante com a devida assinatura manual 
do bolsista. 
 
A constatação, a qualquer tempo, de inidoneidade dos documentos apresentados, bem como a 
falsidade das informações prestadas pelo candidato, implicará o imediato encerramento da Bolsa 
concedida, além de sujeitar o aluno às penalidades previstas no Código Penal. 
 
A bolsa de estudo do PROUNI não cobre disciplinas que não constam no currículo regular do 
curso, taxas para expedir documentação, ou quaisquer outros gastos, como material didático. 
Quando for o caso, o aluno bolsista deverá arcar com esses custos. 
 
PROFAP 
 
O Programa de Bolsa de Estudo da Faculdade do Baixo Parnaíba (PROFAP) pode ser em caráter 
integral ou parcial definidos por critérios institucionais. É um incentivo ao acesso da comunidade 
aos cursos de graduação. 
 
FIES 
 
O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC) 
destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 
superiores presenciais não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 
O estudante pode solicitar o financiamento em qualquer período do ano, de acordo com a sua 
necessidade. 

 
Trancamento de Matrícula 

 
É concedido trancamento de matrícula para efeito de interrompidos temporariamente os estudos, 
manter o aluno, sua vinculação à Instituição, e seu direito à renovação de matrícula. 
 
 O trancamento será concedido, exceto no primeiro semestre do Curso, mediante 

requerimento do aluno, no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico e por tempo não 
inferior a um semestre letivo e não superior a dois semestres letivos, incluindo aquele em que 
foi concedido.




 É admitido o cancelamento de matrícula mediante requerimento do interessado, desde que o 
mesmo esteja quite com a Biblioteca.




 O cancelamento de matrícula implica no desligamento do aluno da Instituição, e seu ingresso 
somente poderá ocorrer mediante classificação em novo processo seletivo.





 Os estudantes poderão trancar sua matrícula por um semestre do tempo de integralização 
curricular.





 Não serão computados para fins de integralização curricular, os períodos concedidos ao 
trancamento de matrícula, consecutivos ou não.
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Readmissão 
 
O retorno do aluno à FAP poderá ser concedido quando for requerido dentro do prazo de até dois 
semestres letivos regulares, contados a partir da data estabelecida para a matrícula em que a 
mesma não foi renovada, e dependerá, em qualquer caso, da existência de vaga e será 
autorizada prioritariamente para o primeiro semestre letivo regular em que ocorrer disponibilidade 
de vaga. 
 
Inscrição em Atividades Acadêmicas Obrigatórias, Eletivas e Optativas. 
 
Os requerimentos de matrícula em atividades acadêmicas serão avaliados em relação aos 
registros e observância das normas de progressão acadêmica estabelecidas pelo CEPEX. 
 
O requerimento de matrícula é único para cada aluno e não será permitida correção, alteração ou 
qualquer revisão no mesmo, depois de entregue à Secretaria Acadêmica. 
 
O atendimento da solicitação dependerá da existência de vagas, da compatibilidade de horários e 
das normas previstas pelo CEPEX. 
 
Progressão no Curso 
 
A progressão do aluno será feita por períodos, de acordo com a estrutura curricular sugerida para 
o curso. O aluno que não estiver seguindo a organização curricular proposta, será enquadrado no 
período mais avançado e de maior concentração de créditos. O número máximo de créditos em 
disciplinas permitidos por período é conforme a matriz curricular disposta nas páginas 26 a 34. 
Excepcionalmente, os Colegiados de Cursos (CC) poderão autorizar o aumento do número de 
créditos no período. 
 
Processamento de Matrícula 
 
A matrícula será processada pela Secretaria Acadêmica, observando-se as seguintes prioridades: 
 

I. Alunos que se encontram no período sugerido pela estrutura curricular; 
 

II. Alunos que se encontram em períodos avançados em relação à estrutura curricular 
proposta; 

 
III. Por ordem decrescente de coeficiente de rendimento acadêmico. 

 

 
Acréscimo e/ou Eliminação de Disciplinas 
 
Será permitido ao aluno fazer acréscimo e/ou eliminação de atividades acadêmicas desde que 
requeridos nas datas estabelecidas no calendário acadêmico. 
 
O requerimento, em formulário específico, será encaminhado à Secretaria Acadêmica, com 
indicação do(s) acréscimo(s) e/ou eliminação (ões) pretendidos (as), aprovados pelo Colegiado de 
Curso (CC). 
 
Coeficiente de Rendimento 
 
Fica estabelecido um Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), que será a média das notas 
obtidas em cada disciplina pela Média por Crédito (MC), ponderada pelo terço de conteúdo 
trabalho em cada disciplina e corrigido pelo fator F3.  
Desligamento 
 
Não será permitida a renovação de matrícula ao aluno: 
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 Que não concluir o curso no prazo máximo fixado para integralização do seu currículo, respeitadas 

as diretrizes curriculares de cada curso, aprovadas pela legislação vigente.




 Incurso no caso de desligamento previsto no Regime Disciplinar aplicável ao Corpo Discente, se 
disciplinado pela Resolução.




 Que, em seu primeiro período na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), for reprovado por frequência 
em todas as disciplinas.




 Que apresentar rendimento acadêmico insuficiente em quatro períodos letivos, consecutivos ou 
não, excetuando-se o primeiro período no curso em que se encontra matriculado.



 
Mudança Interna 
 
Será permitida a mudança de um curso para outro (reopção de curso), condicionada à existência 
de vaga e às adaptações curriculares necessárias, respeitadas as normas estabelecidas pela 
Diretoria Acadêmica e os prazos estabelecidos no calendário acadêmico, aos alunos que se 
encontrem dentro do prazo mínimo de integralização curricular e que tenham cursado, com 
aprovação, na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), pelo menos 10% (dez por cento) da carga 
horária do curso de origem e que devam cursar pelo menos 10% (dez por cento) da carga horária 
estabelecida para o curso pretendido. 
 
Programa de Estudantes 
 
Poderá ser aceita a matrícula de alunos estrangeiros, realizada por meio do Programa de 
Estudante, desde que esteja dentro do número de vagas anualmente oferecidas pela Instituição à 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, que fará a seleção prévia e os 
encaminhará à FAP. 
 
Corpo Discente 
 
Constitui o corpo discente da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) todos os alunos regurlamente 
matriculados de acordo com o curso escolhido, com vaga adquirida através de processo seletivo, 
transferência interna ou externa. 
 
Aluno Regular 
 
Será considerado aluno regular aquele matriculado ou com matrícula trancada em qualquer um 
dos cursos de graduação da FAP. 
 
Aluno Especial 
 
Corresponde àquele aluno inscrito em cursos de pós – graduação (lato sensu), extensão, 
sequencial ou em disciplinas isoladas do curso de graduação da Faculdade do Baixo Parnaíba 
(FAP). 
 
Aluno Inadimplente 
 
É o aluno que não está atualizado com os pagamentos das suas mensalidades escolares. 
Considerando-se os motivos justificados, a Diretoria Administrativa manterá atendimento especial, 
visando buscar soluções para a manutenção desse aluno na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). 
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Direitos e Deveres do Aluno 
 

I. Frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima diligência do 
seu aproveitamento; 

 
II. Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Instituição; 

III. Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos e executivos da Instituição; 

IV. Observar o regime disciplinar; 
 

V. Estar atualizado com o pagamento das mensalidades escolares e demais obrigações 
decorrentes de sua condição de aluno. 

 
Do Plágio Acadêmico 
 
O plágio acadêmico é a apropriação de forma parcial ou integral das ideias, conceitos ou frases de 
um autor, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
omitindo-se a fonte. A identificação do plágio acadêmico é de responsabilidade do docente ou de 
qualquer membro da comunidade acadêmica, cabendo ao estudante, recurso às instâncias 
competentes conforme legislação interna e externa. 
 
Em caso de plágio, o estudante será submetido a processo disciplinar em que lhe será garantido 
direito de ampla defesa, as etapas do processo, as sanções e sua aplicação serão definidas em 
Resolução específica e regulamentar do Regime Disciplinar Discente. 

 
ANEXOS 
 
As atividades acadêmico-científicas desenvolvidas na FAP são disciplinadas por normas próprias 
em conformidade com a legislação vigente. A seguir, minuta de resoluções em vigor: 
 
NORMAS REGULAMENTADORAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
ACADÊMICO DE ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, RES. CEPEX Nº 280/2013. 
 

TÍTULO I 
 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 
 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° - Em conformidade com o Capítulo VI Artigos 65 e 66 do Regimento Interno da Faculdade 
do Baixo Parnaíba (FAP), a avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo 
sobre a frequência, as atividades acadêmicas e o aproveitamento. A FAP considera que a 
avaliação do desempenho acadêmico em seus Cursos de Graduação deve: 
 

I. constituir-se em processo qualitativo e quantitativo, contínuo e sistemático, de natureza 
diagnóstica, somativa e formativa, que possa realimentar e redimensionar 
permanentemente o processo educativo em seus objetivos, conteúdos programáticos e 
procedimentos de ensino e aprendizagem; 
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II. utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados, articulados de 

forma coerente com a natureza da disciplina e com os domínios de aprendizagem 
desenvolvidos no processo de ensino; 

 
III. manter coerência entre a proposta curricular, a interdisciplinaridade, o plano de ensino 

desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho 
acadêmico. 

 
Art. 2º – A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória, permitida apenas 
aos alunos matriculados na FAP. 
 
Parágrafo único - A verificação e registro de frequência são de responsabilidade do professor, e 
seu controle, feito pela Secretaria Acadêmica. 

 
Art. 3º – Respeitando o limite mínimo de frequência, a avaliação de desempenho acadêmico 
abrange em cada disciplina, os seguintes aspectos: 
 

I. Assimilação progressiva e cumulativa de conhecimentos; 
 

II. Trabalho individual e/ou em grupo, expressos em tarefas de estudos e de aplicação de 
conhecimento; 

 
III. Domínio conjunto da disciplina. 

 

CAPÍTULO II 
 

DO CONTROLE DA FREQUÊNCIA 
 
Art. 4º. É obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela 
reprovado o aluno que não comparecer a 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, das aulas 
teóricas e práticas computadas separadamente e demais trabalhos acadêmicos programados para 
a integralização da carga horária fixada para a referida disciplina e/ou para cada período 
semestral. 

 
Parágrafo Único – O aluno que atingir esse percentual de frequência é aprovado desde que 
alcance média de desempenho igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
Art. 5º - A participação nas Atividades Acadêmicas Complementares é obrigatória e, igualmente, 
incide diretamente sobre a aprovação final do aluno, sendo vedado expressamente o 
aproveitamento de horas curriculares. 
 
Parágrafo Único –  As exceções permitidas estão previstas em lei. 
 

Sessão I 
 

Das faltas 
 
Art. 6º - A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitidas apenas aos alunos 
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, exceto em casos de doenças infecto-
contagiosas, respeito à liberdade religiosa e licença gestante. 
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§1º - os casos de afecções congênitas e doenças infecto-contagiosas, o aluno deverá anexar, um 
atestado médico, com o pedido de afastamento, nunca superior a 40 dias, em um mesmo 
semestre. 
 
§2º - em casos de estudantes gestantes, terão um regime de atendimento acadêmico especial, a 
partir do oitavo mês de gestação, por um período de afastamento de três meses, comprovado 
com licença médica. Caso a aluna, no semestre letivo subsequente, continue impedida de 
comparecer, deverá renovar seu pedido. 
 
§3º - em casos de estudantes ligados a religiões que impeçam a sua presença nas atividades 
acadêmicas semanais, o aluno deverá comprovar a sua prática religiosa, através de um 
documento devidamente autenticado pela Instituição religiosa. Assim como, o aluno deverá 
apresentar a FAP um plano de estudo sistemático, com aprovação e acompanhamento do 
professor das disciplinas, correspondente ao dia e horário previsto para o afastamento. 
 

CAPÍTILO III 
 

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
E DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 
Art.7º - Nas diversas modalidades de avaliação da aprendizagem, ao desempenho acadêmico do 
aluno serão atribuídos notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando o Peso atribuído a cada 
instrumento. 
 
§1º - O processo de avaliação por desempenho acadêmico será realizado semestralmente, por 
meio de 3 (três) avaliações denominadas: N1(primeira nota ), N2(segunda nota) e N3 (terceira 
nota). 
 
§2º - A Média Final (MF) resultará da diversidade de instrumentos de avaliação utilizados durante 
o semestre. 

 
Art.8º - A avaliação de desempenho acadêmico será principalmente formativa e expressa 
mediante a atribuição da Média Final – MF. A cada crédito a avaliação do desempenho do aluno 
será composta, obrigatoriamente, de 03 (três) instrumentos, facultado ao professor a escolha do 
primeiro instrumento (atividade interna). O segundo instrumento constará de um trabalho grupal 
(atividades interna ou externa à IES), respeitando o desempenho individual (escrito e oral). O 
terceiro instrumento será composto de uma prova escrita, individual e sem consulta. 
 
§1º - O aproveitamento do aluno dar-se-á através de dois processos: por média aritmética de 
desempenho acadêmico e por extraordinário aproveitamento nos estudos e expressa por crédito  
por meio de três avaliações parciais, compostas por arguições e trabalhos realizados pelos 
alunos, seja individual ou em grupo, na respectiva disciplina. 
 
§2º - Aos procedimentos e instrumentos utilizados para a composição da média de cada 
crédito serão atribuídos os seguintes Pesos: Para a N1(primeira nota do crédito) e 
N2(segunda nota do crédito), Peso 4 (quatro) e para a N3 (terceira nota do crédito), Peso 6 
(seis). 
 
§3º - A prova do primeiro crédito integrará os conteúdos das diferentes disciplinas, 
formulada pelo grupo de docente das disciplinas oferecida no semestre letivo. Nos demais 
créditos a prova será elaborada e aplicada por disciplina. 
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Art.9º - É considerado aprovado, em qualquer disciplina, o aluno que obtiver frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no semestre e conseguir a média semestral 
igual ou superior a 7,0(sete). 
 
Parágrafo Único - Será considerado reprovado na disciplina, o aluno que não tenha 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades curriculares e não 
obtiver, após o exame final, a média ponderada mínima de 6,0(seis). 
 
Art.10 - A Coordenação de Curso disponibilizará aos alunos a cada final de semestre a 
primeira via do histórico acadêmico constando o resultado final de seu desempenho. 
 
Art.11 - A Coordenação de Curso fixará normas, diretrizes e critérios para o cumprimento 
da disciplina em regime de dependência. 

 

§1º - A segunda chamada de provas para composição da média do crédito e de exames 
finais poderá ser concedida, mediante requerimento, dirigido à Coordenação de Curso, até 5 
(cinco) dias úteis após sua realização, ficando o deferimento condicionado à gravidade e 
relevância da causa que motivou a perda da prova no período normal. 
 
§2º - O aluno que não concordar com sua nota deverá, em primeiro lugar, consultar o 
professor. Caso ainda sinta -se prejudicado, poderá requerer revisão do trabalho acadêmico 
à Coordenação do Curso o qual está vinculada a disciplina objeto da avaliação, até 7 (sete) 
dias úteis após o término do período de disponibilização dos mesmos. 
 
§3º - A revisão de trabalhos acadêmicos será realizada por banca revisora, constituída por 3 
(três) docentes designados pela Coordenação de Curso, excetuando-se o docente 
responsável pelo trabalho acadêmico em questão. 
 
§4º - Não será concedida nova data para realização da segunda chamada de provas. 
 
§5º - Aos trabalhos acadêmicos realizados na 2ª chamada de provas serão aplicados os 
mesmos critérios previstos no art. 4º e seus parágrafos, excetuando-se os casos previstos 
na legislação vigente. 
 
Art.12 - O aluno reprovado poderá ser promovido ao período seguinte com dependência 
em até duas disciplinas. Caso haja dependência em mais de duas disciplinas, o aluno deverá 
cursá-las para, então, conseguir a promoção para o período seguinte. 
 
Art.13 - Estará automaticamente reprovado numa disciplina o aluno que não obtiver a 
frequência exigida pelo art. 70 e/ou obtiver o total de pontos inferior a 7,0 (sete) na média 
final. 
 
§1º - O aluno que não atingir a média na soma das três avaliações será submetido ao 
exame final. Após o exame final, a média ponderada mínima será 6,0(seis). 
 
§2º - As notas dos alunos serão calculadas pela seguinte fórmula: 

 

MC = N1 + N2 + N3  
F3  

Média por Crédito (MC) 
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O resultado final do semestre é expresso por médias e pela notação que associa a avaliação 
à frequência, conforme o quadro a seguir: 

 
A APROVADO(A) 

RN REPROVADO (A) POR NOTA 

RFT REPROVADO(A) EM FREQUENCIA TEÓRICA 

RFP REPROVADO(A) EM FREQUENCIA PRÁTICA 

RFTN REPROVADO(A) EM FREQUENCIA TEÓRICA E POR NOTA 

RFPN REPROVADO(A) EM FREQUENCIA PRÁTICA E POR NOTA 

RAD REPROVADO(A) EM FREQUENCIA TEÓRICA, PRÁTICA E POR  NOTA OU  ABANDONO DA 
 DISCIPLINA 

TGM TRANCAMENTO GERAL DE MATRÍCULA 

MF MÉDIA FINAL 

 
NORMAS REGULAMENTADORAS DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
COMPLEMENTARES RESOLUÇÃO CEPEX N° 338/2014 

 
Art.1º - Aprovar as Normas Regulamentadoras das Atividades Acadêmicas Complementares dos 
Curso de Graduação da Faculdade do Baixo Parnaíba, parte integrante desta Resolução, incluindo 
os ANEXOS I; II; III; IV; V; VI; VII; e VIII, publicados em quadros de aviso e site da Instituição. 

 
Art.2º - A presente Resolução vigorará como Norma Regimental, a partir do 2º semestre de 
2014, revogada as disposições em contrário. 

 
NORMAS REGULAMENTADORAS PROGRAMA DE MONITORIA DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO CEPEX N° 0282/2013 

 
Art.1º – Aprovar as Normas Regulamentadoras do Programa de Monitoria para os Cursos de 
Graduação da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), contido no Anexo I desta Resolução. 

 
Art.2º – A presente Resolução vigorará como norma Regimental a partir desta data, revogada as 
disposições em contrário. 

 
NORMAS REGULAMENTADORAS DAS ATIVIDADES TRABALHO DE CONCLUSÃO DOS 
CURSOS (TCC) DE GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO CEPEX N° 284/2013 

 
Art. 1º – Aprovar as Normas Regulamentadoras do Trabalho de Conclusão (TCC) dos Cursos de 
Graduação na forma do Anexo I, parte integrante desta Resolução. 

 
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário. 

 
NORMAS REGULAMENTADORAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO N° 283/2013 – CEPEX DE 03 DE 
JUNHO DE 2013. 

 
Art.1º - Aprovar as Normas Regulamentadoras de Estágio Curricular dos Cursos de 
Graduação, na forma do Anexo I desta Resolução. 

 
Art.2º - Assegurar a atividade de estágio nos cursos de graduação que ainda não 
contemplam este componente curricular dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 
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Art.3º - Os casos omissos e as situações não previstas na presente Resolução serão 
deliberados pelo CONSENS, com base em parecer dos Colegiados de Cursos. 
 
Art.4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
NORMAS REGULAMENTADORAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO N° 0108/2012 – CEPEX DE 03 DE FEVEREIRO DE 
2012. 
 
Art. 1º - Estabelecer normas para a realização de eventos dentro dos espaços físicos 
comuns da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), bem como fora dela, nos quais se faça uso 
do nome da Instituição. 

 

Art. 2º - A realização de eventos que abrangem a Instituição será viabilizada somente com 
a entrega do "Formulário para Realização de Eventos" (modelo disponível na Secretaria 
Acadêmica) à Coordenação de Graduação, com antecedência mínima, a seguir especificada: 
 Congressos: 90 dias;




 Simpósios: 45 dias;




 Semana Acadêmica de Cursos: 30 dias;




 Palestras, Workshops, Seminários, Dias de Campo, Exposições, com duração de até 3 dias: 
15 dias;




 Eventos que envolvam a Instituição, com a necessidade de outros locais, cuja reserva esteja 
sob responsabilidade de outros setores e de outras instituições: 90 dias;



 Outros eventos: 15 dias.


 
Parágrafo Único. Caberá à Diretoria Acadêmica remeter o "Formulário para Realização de 
Eventos" à Comissão de Eventos para apreciação. 
 
Art. 3º - A Comissão de Eventos deverá analisar a logística da proposta para a realização 
de eventos no prazo máximo de 10 dias e remetê-la à Diretoria Acadêmica para registro. 
 
Art. 4º - O Sistema FAP de Comunicação divulgará o evento somente após sua aprovação 
pela Comissão de Eventos e registro na Coordenação. 
 
Art. 5º - A utilização da infra-estrutura da Instituição será liberada somente após 
aprovação da Comissão de Eventos. 
 
Art. 6º - A inobservância das regras descritas acima inviabilizará a realização do evento 
proposto. 
 
Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Eventos. 
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NORMAS REGULAMENTADORAS DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO N° 0109/2012 – CEPEX DE 03 DE 
FEVEREIRO DE 2012. 
 
Art. 1º - Esta Resolução estabelece o Regime Disciplinar a que está sujeito o corpo 
discente da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) na forma prevista no disposto de seu 
Regimento. 
 
Art. 2º - O discente é co-responsável com os demais segmentos da Instituição pela 
manutenção da ordem disciplinar, como condição indispensável ao êxito dos trabalhos de 
toda comunidade acadêmica, ficando sujeito a sofrer penalidades quando transgredir as 
normas previstas neste Regime Disciplinar, assegurando-lhe o direito ao contraditório e 
ampla defesa. 
 
Art. 3º - As penalidades disciplinares serão aplicadas de acordo com a gravidade da 
transgressão cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como os 
antecedentes do discente. 
 
Art. 4º - Entende-se como antecedentes tudo o que se refere à vida precedente do 
discente, isto é, fatos relevantes que estejam na sua pasta acadêmica. 
 
Art. 5º - A denúncia de transgressão disciplinar cometida por discente, será objeto de 
apuração, desde que contenha a identificação do denunciante e seja formulada por escrito à 
Coordenação de Graduação. 
 
Parágrafo Único. Quando o fato denunciado não configurar evidente transgressão prevista 
no presente Regime Disciplinar, a denúncia será arquivada, por falta de objeto, cabendo 
recurso à autoridade superior, formulado à Coordenação de Graduação que poderá 
reconsiderar ou deverá encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, à autoridade superior. 
 
Art. 6º - Da apuração poderá resultar as seguintes penalidades disciplinares: 
 
I. Advertência por escrito; 
II. Suspensão;  
III. Desligamento. 

 

Art. 7º - Aplicar-se-á a pena de advertência por escrito ao discente que: 
 

I. Descumprir as normas do ordenamento jurídico da Instituição, se não for 
cominada pena mais grave; 

 
II. Por fraude na execução de trabalho acadêmico, tais como: cola testes, provas, 

avaliações e outras atividades curriculares; 
 

III. Que faltar com respeito a qualquer membro do corpo discente, docente, técnico-
administrativo, funcionário de empresas contratadas, bem como qualquer pessoa 
em visita à Instituição, agredindo-o, ou a seus familiares, com palavras ou gestos 
de baixo calão; 

 
IV. Recusar identificar-se, quando solicitado por servidor da Instituição ou funcionário 

de empresas contratadas, no desempenho de suas funções; 
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V. Desobedecer à determinação de qualquer membro do corpo docente e técnico-
administrativo ou funcionário de empresas contratadas, investido de competência, 
salvo quando aquela for manifestamente ilegal. 

 
Parágrafo Único. A reincidência em qualquer das transgressões elencadas no presente 
artigo acarretará penalidade de suspensão. 
 
Art. 8º - Aplicar-se-á a pena de suspensão, de até 30(trinta) dias ao discente que: 
 

I. Causar, participar, incitar perturbação da ordem e do sossego na Faculdade do 
Baixo Parnaíba (FAP), tais como: manifestações com uso de buzinas, foguetes, 
sons, carreata, pegas e outros; 

 
II. Causar dano ao patrimônio material, moral, científico, cultural da Instituição ou a 

bens de terceiros postos a serviço desta, sem prejuízo da obrigação do 
ressarcimento, apurada a devida responsabilidade; 

 
III. Injuriar, difamar ou praticar ofensa física a qualquer membro do corpo discente, 

docente, técnico-administrativo, funcionários de empresas contratadas, bem como 
à pessoa em visita à Instituição, colocando-os em situações que os exponham ao 
ridículo e ao vexame público; 

 
IV. Consumir ou transportar bebidas alcoólicas na Faculdade do Baixo Parnaíba - FAP, 

salvo em ocasiões determinadas pela Diretoria de Ensino e com sua prévia e 
expressa autorização; 

 
V. Praticar atos incompatíveis com a dignidade acadêmica, entendida esta como 

sendo o uso e costume e comportamentos que não ofendam e nem agridam às 
pessoas em geral e o bom nome da Instituição; 

 
VI. Praticar atos que exponham em risco a integridade física própria ou de qualquer 

membro do corpo discente, docente, técnico-administrativo, funcionários de 
empresas contratadas, bem como qualquer pessoa em visita a Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP); 

 
VII. Incitar e/ou pichar prédios, muros, postes, vias, ruas, estradas e veículos públicos 

ou privados na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP); 
 

VIII. Causar dano ao patrimônio de membro do corpo discente, docente, técnico-
administrativo, funcionários de empresas contratadas e de visitantes na Faculdade 
do Baixo Parnaíba (FAP). 

 
§ 1º - Na reincidência das transgressões previstas no presente artigo, a penalidade a ser 
aplicada poderá chegar ao dobro do limite estabelecido. 
 
§ 2º - A reincidência das faltas puníveis com a pena de suspensão, poderá, a critério da 
autoridade máxima da Instituição, ser aplicada a pena de desligamento. 
 
§ 3º - Considerar-se-á reincidente o discente que transgredir qualquer das disposições 
contidas nos incisos I a VIII do presente artigo. 
 
§ 4º - A penalidade de suspensão impedirá o exercício de qualquer atividade no âmbito da 
Instituição, até o seu inteiro cumprimento. 
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Art. 9º - Aplicar-se-á a pena de desligamento da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) ao 
discente que praticar grave agressão física a qualquer membro do corpo discente, docente, 
técnico-administrativo, funcionário de empresas contratadas, bem como a qualquer pessoa 
em visita a Instituição. 
 
Parágrafo Único. A reincidência das faltas puníveis com a pena de suspensão poderá, a 
critério da autoridade máxima da instituição, ser aplicada a pena de desligamento, 
conforme previsto no § 2º do art. 8º da presente Resolução. 
 
Art. 10 - Nas infrações cuja pena prevista seja a de advertência, a Diretoria Acadêmica e a 
Coordenação de Curso, depois de formalizada a denúncia, a Coordenação de Curso ouvirá 
as testemunhas, se for o caso, e intimará o discente para depor. 
 
§ 1º - Observado o disposto no caput, a Diretoria Acadêmica e a Coordenação de Curso 
intimará o acusado para, no prazo de 5(cinco) dias, apresentar defesa escrita. 
 
§ 2º - Após a apresentação da defesa de que trata o parágrafo anterior a Diretoria 
Acadêmica e Coordenação de Curso terão o prazo de até 10 (dez) dias para proferir sua 
decisão. 
 
Art. 11 - Nas transgressões cuja pena prevista seja a de suspensão ou a de desligamento, 
será necessária a instauração, pela autoridade competente, de uma Comissão de Inquérito 
Disciplinar (CID). 
 
Art. 12 - A Comissão de Inquérito Disciplinar (CID) para apuração dos fatos, será 
designada pelo Diretor de Ensino ou a quem este delegar competência, e será composta por 
3 (três) servidores do quadro permanente da Instituição, sendo 1 (um) seu presidente, 
tendo a comissão um prazo máximo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório conclusivo, 
possibilitando ao acusado o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes. 
 
Parágrafo Único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) 
dias, mediante solicitação fundamentada à autoridade competente. 
 
Art. 13 - Não poderá participar da Comissão de Inquérito Disciplinar, o funcionário que 
tenha atividades diretamente ligadas ao discente acusado. 
 
Art. 14 - A Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e 
diligências necessárias, objetivando a coleta de prova, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos. 
 
Art. 15 - As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo 
presidente da comissão, sendo considerado como incurso no art. 7º, inciso I, o discente que 
se negar a fazê-lo, sem justificativa escrita e acatada pela Comissão de Inquérito 
Disciplinar. 
 
Art. 16 - Na hipótese do relatório da Comissão de Inquérito Disciplinar concluir que a falta 
cometida está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia 
dos autos ao Ministério Público. 
 
Art. 17 - É assegurado ao discente denunciado o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir 
provas e contraprovas. 
 
Art. 18 - Concluída a inquirição das testemunhas, separadamente, a comissão promoverá o 
interrogatório do acusado, intimado pessoalmente pelo presidente. 
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Art. 19 - Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do discente acusado, 
com a especificação dos fatos a ele imputados, intimando-o, mediante mandado expedido 
pelo presidente da Comissão de Inquérito Disciplinar (CID), para apresentar defesa escrita 
no prazo de 10 (dez) dias. 
 
Parágrafo Único. Havendo 2 (dois) ou mais denunciados, o prazo será individual. 
 
Art. 20 - Considerar- se-á revel o denunciado que, regularmente intimado, não apresentar 
defesa no prazo legal. 
 
Parágrafo Único. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e 
concomitantemente o presidente da Comissão de Inquérito Disciplinar, designará um 
discente para fazer a defesa, abrindo-lhe novamente o prazo. 
 
Art. 21 - A designação como defensor dativo é ônus que o discente não pode se furtar, 
recaindo-lhe as cominações disciplinares pelo seu não acatamento. 
 
Art. 22 - Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as 
peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua 
convicção. 
 
§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do 
discente. 
 
§ 2º Reconhecida a responsabilidade do discente, a Comissão de Inquérito Disciplinar (CID) 
indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 
 
§ 3º Havendo diversidade de transgressões, a autoridade competente aplicará a penalidade 
mais grave. 
 
Art. 23 - O processo e o relatório da Comissão de Inquérito Disciplinar serão remetidos à 
autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. 
 
Art. 24 - No prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do processo e relatório, 
a autoridade competente proferirá a sua decisão, estabelecendo a penalidade cabível, se for 
o caso, e a data em que esta deverá ser cumprida, ou determinará o arquivamento do 
processo por inconsistência. 
 
Art. 25 - O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas 
dos autos. 
 
Art. 26 - A penalidade aplicada terá início após transcorrido o prazo para interposição de 
recurso. 
 

PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AFASTAMENTO DE ALUNOS 
POR NECESSIDADES EM CASOS ESPECÍFICOS 

 
 
Lei nº 715/69 (Serviço Militar) 
 
O aluno convocado para exercício ou manobras, ou para apresentação das reservas ou 
cerimônia cívica do Dia do Reservista, terá suas faltas abonadas. 
 
Decreto-Lei 1044/69 
 
O aluno que, por motivo de doença, tais como: afecções congênitas ou adquiridas, 
infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou 
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agudizados, mas que permaneça com suas condições (faculdades) mentais normais, poderá 
requerer recuperação de aulas, anexando o Atestado Médico visado pelo médico indicado 
pela Instituição. 
 
O afastamento não será superior a 40 (quarenta) dias, por um semestre. 
 
Caso o aluno, no semestre letivo subsequente, continue impedido de comparecer às 
atividades acadêmicas, deverá renovar o seu pedido de afastamento. 
 
Alunas amparadas pela Lei nº 6.202/75 
 
De acordo com a Lei 6.202/75, as estudantes gestantes terão um regime de atendimento 
acadêmico especial a partir do oitavo mês de gestação, por um período de três meses. Caso 
a aluna, no semestre letivo subsequente, continue impedida de comparecer, deverá renovar 
seu pedido. 
 
Procedimentos a serem seguidos por alunos amparados 
 
 DECRETO-LEI 715/69
 DECRETO-LEI 1.044/69
 LEI 6.202/75

 
Preencher formulário específico na Secretaria Acadêmica, até 5 (cinco) dias letivos a partir 
do início do prazo pretendido, com os devidos comprovantes (atestados médicos visados 
pelo Serviço Médico, indicado pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) ou atestado ou 
declaração do Ministério do Exército, no caso da disposição inscrita no Decreto-Lei 715/69). 
 
O estudante impedido de comparecer a Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) para 
preenchimento do formulário específico deverá, dentro do mesmo prazo, contactar a 
Secretaria Acadêmica ou a Coordenação do seu Curso. 
 
Será responsabilidade do estudante ou de seu representante legal solicitar aos professores 
os exercícios domiciliares e o programa que serão realizados durante ou após o período de 
afastamento para compensar-lhe a ausência às aulas, nos prazos estabelecidos pelos 
mesmos. 
 
A ausência será compensada pelos professores em cada disciplina se, a seu juízo, os 
exercícios e o programa solicitados forem considerados satisfatórios. 

 

O afastamento será concedido uma única vez por semestre 
 
Será concedido afastamento aos estudantes para participação em congressos, competições 
esportivas e artísticas, encontros técnicos, seminários, simpósios, cursos ou atividades de 
extensão. 
 
Procedimentos 
 
 Preencher formulários próprios, anexando-o ao programa do evento e encaminhá-lo à 

Direção de Ensino com antecedência mínima de 1 (um) dia útil do início do mesmo;

 Apresentar comprovante de participação e um relatório, conforme roteiro determinado 

pela Direção de Ensino, até 7 (sete) dias úteis após o término do evento.
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Organização Acadêmica 
 
O Calendário Acadêmico prevê dois períodos letivos regulares com 100 dias cada um e um 
período letivo intermediário (PLI), entre o segundo e o primeiro períodos letivos regulares. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Bacharelado aprovado pela Portaria Ministerial Nº 888 de 18/10/2007 (Publicada no DOU de 

19/10/2007) e pela Resolução Nº 0072-CONSENS de 27/10/2007 Reconhecido pela Portaria 

Ministerial Nº 187, de 01 de outubro de 2012 

 
CURSO: ADMINISTRAÇÃO  
MODALIDADE: BACHARELADO  
PRAZO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 8 SEMESTRES  
PRAZO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 12 SEMESTRES  
REGIME DE MATRÍCULA: SEMESTRAL  
CAMPOS INTERLIGADOS DE FORMAÇÃO:  
Formação Básica  920 horas/aula   

     

Formação Profissional, incluindo o Estágio Curricular Supervisionado 1.850 horas/aula   
     

Estudos Quantitativos e suas Tecnologias 240 horas/aula   
     

Conteúdo de Formação Complementar 270 horas/aula   
     

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.280 horas/aula    
     

NÚCLEOS FORMADORES DISCIPLINA / ATIVIDADES  CH 
     

 Comportamento Humano nas Organizações 60  
     

 Contabilidade Gerencial  60  
     

 Direito Tributário  60  
     

 Economia Brasileira  40  
     

 Ética em Administração  60  
     

 Filosofia  60  
     

 Fundamentos de Contabilidade  60  
     

 Informática Aplicada à Administração  60  
     

FORMAÇÃO BÁSICA 
Instituições de Direito Público e Privado 60  
    

Legislação social e trabalhista 
 

60 
 

   
     

 Língua Portuguesa  60  
     

 Macroeconomia  60  
     

 Metodologia de Pesquisa na Administração 40  
     

 Metodologia do Trabalho Científico  60  
     

 Microeconomia  60  
     

 Sociologia Aplicada à Administração  60  
     

 SUBTOTAL  920  

 Administração de Produções e Operações 80  
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

    

Administração de Recursos Humanos I 60  
  
    

 Administração de Recursos Humanos II 60  
    

 Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 80  
     

 Administração e Meio Ambiente  60  
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  Administração Financeira 60  
     

  Administração Mercadológica 60  
     

  Administração Pública 60  
     

  Comércio Exterior 60  
     

  Elaboração e Gerência de Projetos 60  
     

  Empreendedorismo e Desenvolvimento Gerencial 60  
     

  Estágio Curricular Supervisionado I 120  
     

  Estágio Curricular Supervisionado II 120  
     

  Estágio Curricular Supervisionado III 60  
     

  Gerência de Promoção e Vendas 60  
     

  Gestão da Qualidade 60  
     

  Gestão em Agronegócio 40  
     

  Introdução à Administração 60  
     

  Marketing de Serviços 60  
     

  Matemática Comercial e Financeira 60  
     

  Modelos Emergentes de Gestão 40  
     

  Organização, Sistemas e Métodos 80  
     

  Planejamento da Ação Empresarial 80  
     

  Sistemas de Informações Gerenciais 60  
     

  Teoria Geral da Administração 60  
     

  Teoria da Decisão 40  
     

  Trabalho de Conclusão de Curso I 80  
     

  Trabalho de Conclusão de Curso II 70  
     

  SUBTOTAL 1.850  
     

  Estatística Aplicada à Administração 80  
     

 ESTUDOS QUALITATIVOS E Jogos Empresariais 40  
    

 SUAS TECNOLOGIAS Matemática I 60  
     

  Matemática II 60  
     

  SUBTOTAL 240  
     

  Atividade Acadêmica Complementar 150  
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
   

 Disciplinas Eletivas 120  

  SUBTOTAL 270  

  Auditoria 40  

  Controladoria 40  

  Gestão de Organizações do Terceiro Setor 40  
     

  Mercado Financeiro 40  

  Ciências Políticas 40  

 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

Criatividade e Aprendizagem Organizacional 40  
    

 Empreendedorismo 40  

  Finanças Internacionais 40  
     

  Gestão da Inovação 40  
     

  Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 40  
     

  História e Cultura Afro-Brasileira 40  
     

  TOTAL 440  
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
MODALIDADE: BACHARELADO  
PRAZO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 8 SEMESTRES  
PRAZO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 12 SEMESTRES  
REGIME DE MATRÍCULA: SEMESTRAL  
CAMPOS INTERLIGADOS DE FORMAÇÃO:  
Formação Básica     960 horas/aula   

Formação Profissional, incluindo o Estágio Curricular Supervisionado 1.480 horas/aula     

Formação Teórico-Prática     740 horas/aula   

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.180 horas/aula        

NÚCLEOS FORMADORES  DISCIPLINA / ATIVIDADES   CH 
       

 Língua Portuguesa (Instrumental)    40  
       

 Metodologia do Trabalho Científico    60  
      

 Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade   40  
          

 Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: relações  locais e  
40 

 
 globais        

         

 Sociologia Geral  e das Organizações  (Estado  Moderno e  
40 

 
 Capitalismo)       

        

 Comportamento Humano nas Organizações    60  

C O N T E U D O S D E F O R M A Ç Ã O B Á S I C A
 

        

Direito Administrativo      60  
      

Instituições de Direito Público e Privado    60  
      

Teoria Geral da Administração    40  

 Direito Empresarial e Societário    60  
         

 Direito Tributário      60  
       

 Direito Social e Trabalhista    60  
       

       

 Administração Financeira e Orçamento    60  
      

 Administração Estratégica e Plano de Negócio   40  
         

 Microeconomia      60  
         

 Macroeconomia      60  
       

 Matemática Comercial e Financeira    40  

 Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade e Finanças   40  
         

 Noções de Estatística      40  

 SUBTOTAL      960  
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   Introdução à Contabilidade 40  
      

   Teoria Geral da Contabilidade 60  

 

P R O F I S S I O N A L
 

 Ética Profissional e Responsabilidade Social 40  
  Cont abilida de Trib utá ria I  e  I I  120   

   Contabilidade Geral I 40  

   Contabilidade Geral II 60  

   Contabilidade Comercial 60  

   Contabilidade de Custo I e II 120  

   Contabilidade Gerencial 60  

 

F O R M A Ç Ã O
 

    

  Matemática I e II 120  

   Estatística Aplicada à Contabilidade I 60  

   Contabilidade Avançada 60  

   Contabilidade Governamental 60  

 

D E
 

 Contabilidade não - Governamental 60  
     

  Contabilidade e Análise de Custo 60  
 

C
O

N

T
E

Ú

D
O

S
   

  Introdução as Ciências Atuariais 40  

  Análise das Demonstrações Contábeis 60  

  Auditoria I e II 120  

  Planejamento e Orçamento Público 60  

  Planejamento e Orçamento Empresarial 60  

   Controladoria (Pública e Empresarial) 60  

   Perícia Contábil e Arbitragem 60  

   SUBTOTAL 1.480  

   Informática Aplicada à Contabilidade 40  

   Tecnologia da Informação 40  

 

C O N T E Ú D O S D E F O R M A Ç Ã O
 

 Seminário Interdisciplinar I 40  
 

T E Ó R I C O P R Á T I C A 

   

   Seminário Interdisciplinar II 40  

   Seminário Interdisciplinar III 40  

   Estágio Supervisionado I 60  

   Estágio Supervisionado II 60  

   Estágio Supervisionado III 60  

   Estágio Supervisionado IV 60  

   Estágio Supervisionado V 60  

   Optativa I 40  

   Optativa II 40  

   Optativa III 40  

   TCC I 40  

   TCC II 80  

   SUBTOTAL 740  

   CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.180  

   Contabilidade Rural 40  

   Economia Brasileira Contemporânea 40  

   Contabilidade Ambiental 40  

   Contabilidade do Terceiro Setor 40  

   Ciências Políticas 40  

 DISCIPLINAS ELETIVAS Mercado Financeiro 40  
 

Empreendedorismo e Administração de Pequenos Negócios 40 
 

    

   Controladoria na Gestão Pública 40  

   Governança Corporativa 40  

   Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 40  

   História e Cultura Afro-Brasileira 40  

   TOTAL 440  
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS 
 

Licenciatura aprovada pela portaria SESU Nº 198 de 19/01/2005 (Publicada no DOU de 21/01/2005) 

- Resolução Nº 93/2010 – CONSENS de 21/12/2010 Reconhecido pela Portaria Ministerial Nº 606, de 
19 de novembro de 2013 

 
CURSO: LETRAS  
MODALIDADE: LICENCIATURA  
HABILITAÇÃO: PORTUGUÊS/INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS  
PRAZO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 8 SEMESTRES  
PRAZO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 12 SEMESTRES  
REGIME DE MATRÍCULA: SEMESTRAL  
CAMPOS INTERLIGADOS DE FORMAÇÃO:  
Formação Básica (Estudos Linguísticos e Literários) - 1.540 horas/aula  
Instrumentalização para a Docência - 660 horas/aula  
Prática - 1100 horas/aula  
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - 200 horas/aula  
Disciplinas Eletivas - 120 horas/aula  
CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.620 horas/aula  
HORAS RELÓGIO: 60 minutos  

NÚCLEOS ESTRUTURANTES DISCIPLINAS / ATIVIDADES 
 

CH 
 DIMEN 

  SÃO 
     

       

 Língua Portuguesa (I, II, III, IV e V) 300  C 
       

 Língua Latina 60  C 
       

 Língua Inglesa (I, II, III, IV e V) 320  C 
       

 Teoria da Literatura 80  C 
       

 Literatura Portuguesa (I,II) 120  C 
       

FORMAÇÃO BÁSICA 
Literatura Brasileira (I, II, III) 160  C 
      

      

(Estudos Linguísticos e Literatura Inglesa (I, II) 140  C 

Literários) 
      

Literatura Norte Americana 60 
 

C   
       

 Literatura Infanto-Juvenil 60  C 
       

 Linguística (I e II) 120  C 
       

 LIBRAS 60  C/P 
       

 Psicolinguística 60  C 
       

 SUBTOTAL   1540  
 Cultura Brasileira e Maranhense 60  C 
     

 História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40  C 
     

INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A Filosofia da Educação 60  C 
      

DOCÊNCIA Metodologia do Trabalho Científico 60  C 
  

     

 Psicologia da Educação 60  C 
     

 Sociologia da Educação 60  C 
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 Org. da Educação Básica e Política Educacional 60  C 
     

 Informática em Educação 40  C/P 
     

 Didática Aplicada ao Ensino das Línguas 60  C/P 
     

 Antropologia Linguística 40  C 
     

 Educação, Meio Ambiente, Sustentabilidade e 
60 

 C 
 

Sociedade 
  

    

 Trabalho de Conclusão de Curso -TCC 60  C/P 
     

 SUBTOTAL  660 
     

 Reflexões sobre a realidade da Escola Básica I 
40 

 
P  

(anos finais do Ensino Fundamental) 
 

    
     

 Reflexões sobre a realidade da Escola Básica II 
40 

 
P  (Ensino Médio)  

    

 Prática de Leitura e Produção Textual 20  P 

 Projeto de Intervenção Pedagógica e reflexão    

 sobre o ensino de Língua Portuguesa e Inglesa 
60 

 
P  na Escola Básica I (anos finais do Ensino  

    

 Fundamental)    

PRÁTICA Projeto de Intervenção Pedagógica e reflexão    

 sobre o ensino de Língua Portuguesa e 
80 

 
P  

Literatura e Língua Inglesa na Escola Básica II 
 

    

 (Ensino Médio)    

 Feira Pedagógica 40  P 

 Pesquisa Aplicada ao Ensino de Línguas (anos 
60 

 
P  

finais do Ensino Fundamental) 
 

    

 Pesquisa Aplicada ao Ensino de Línguas e de 
60 

 
P  

Literatura (Ensino Médio) 
 

    

 Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa 400  E 

 Estágio Supervisionado de Língua Inglesa 300  E 

 SUBTOTAL  1100 
     

 Leituras Orientadas sobre Educação 40  C/C 
     

 Participação em Eventos Científicos 20  C/C 
     

 Seminário sobre Educação e novas Tecnologias 
40 

 
C/C  de Informação e Comunicação  

    

ATIVIDADES ACADÊMICO- Monitoria/Participação em Cursos de Extensão 40  C/C 
CIENTÍFICO - CULTURAIS 

    

Participação em Projetos de Extensão (dois) 60 
 

C/C   
     

 SUBTOTAL  200 
     

DISCIPLINAS ELETIVAS I, II, III 120  C 
     

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.600    
     

DISCIPLINAS ELETIVAS     
     

Conversação em Inglês  40  C 

Filologia  40  C 

Sociolinguística  40  C 

Tópicos em Literatura Comparada  40  C 

Tópicos Especiais: Gêneros Textuais  40  C 
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 
Licenciatura aprovada pela portaria SESU Nº 506 de 17/08/2006 (Resolução Nº 92/2010 – 
CONSENS de 21/12/2010 ) Reconhecido pela Portaria Ministerial Nº 319, de 28 de dezembro de 
2012 

 
CURSO: PEDAGOGIA 

 
MODALIDADE: LICENCIATURA 

 
PRAZO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR PARA OS TURNOS DIURNO E NOTURNO: 7 SEMESTRES 

 
REGIME DE MATRÍCULA: SEMESTRAL 

 
CAMPOS INTERLIGADOS DE FORMAÇÃO: 

 
Núcleo de Estudos Básicos – 880 horas/aulas 

 
Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – 1.620 horas/aulas 

 
Núcleo de Estudos Integradores – 100 horas/aulas 

 
Disciplinas Eletivas – 160 horas/aulas 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.060 horas/aula 

 
HORAS RELÓGIO: 60 minutos 

NÚCLEOS DISCIPLINAS CH 

FORMADORES  
 Língua Portuguesa I e II 100  
    

 História da Educação 60  
    

 Filosofia da Educação 60  
    

 Antropologia da Educação 60  
    

 Sociologia da Educação 60  
    

 Metodologia do Trabalho Científico 60  
    

 Economia da Educação 60  
    

ESTUDOS Organização da Educação Básica e Políticas Educacionais 60  

BÁSICOS Informática Aplicada à Educação 40  
    

 Educação e Tecnologias da Comunicação 40  
    

 Metodologia da Pesquisa em Educação 40  
    

 Metodologia da Pesquisa - Questões Epistemológicas e Práticas 60  
    

 Cultura Maranhense 40  
    

 Fund. Teórico-Metod. da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 80  
    

 Noções de Estatística Aplicada à Educação 60  
    

 SUBTOTAL 880  

 Didática 60  
    

APROFUNDA 
Psicologia da Educação I e II 120  

   

Planejamento Educacional 60 
 

MENTO E  

DIVERSIFI- Avaliação Educacional 60  

CAÇÃO DE 
   

Avaliação Institucional 40 
 

ESTUDOS  
   

 Planejamento Institucional 40  
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 Currículo e Programas 60 
   

 Fundamentos Teóricos da Prática Pedagógica I e II 100 
   

 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação Infantil 60 
   

 Fund. Teórico-Metod. dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 60 
   

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino da Biologia 60 
   

 Fund. Teórico-Metodológicos do Ensino das Ciências Naturais 60 
   

 Fund. Teórico-Metodológicos da Alfabetização e Letramento 60 
   

 Fundamentos Teó.-Metodológicos do Ensino da Língua Portuguesa 60 
   

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino da Matemática 60 
   

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino da Geografia 60 
   

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino da História 60 
   

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino da Arte 60 
   

 Fund. Teórico-Metodológicos da Educação de Jovens e Adultos 60 
   

 Fund. Teórico-Metodológicos da Educação Especial e Inclusiva 60 
   

 Fund. Teórico-Metod. do Trabalho com Turmas Multisseriadas 60 
   

 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar 60 
   

 Gestão Educacional e Organização do Trabalho Escolar 40 
   

 Formação Continuada: conceituações 40 
   

 Corporeidade, Jogos e Educação 60 
   

 Literatura Infanto-Juvenil 60 
   

 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 40 
   

 SUBTOTAL 1.620 
   

 Estágio Curricular Supervisionado da Educação Infantil 120 
   

 Estágio Curricular Superv. dos Anos Iniciais do Ens.o Fundamental 120 
   

 Estágio Supervisionado da Área de Serviço e Apoio Escolar 60 
   

 SUB. TOTAL 300 
   

 Atividade Acadêmica Cultural 20 
   

ESTUDOS 
Atividade Acadêmica (Seminário) 20 

  

Atividades Acadêmicas Científicas (Visitas e Relatos) 20 INTEGRADO 

RES Atividades Acadêmicas Científicas (Pesquisa e Extensão) 20 
   

 Atividades Acadêmicas (Projetos e Pesquisas) 20 
   

 SUBTOTAL 100 
   

 DISCIPLINAS ELETIVAS I, II, III 160 
   

 TOTAL CARGA HORÁRIA 3.060 
  

DISCIPLINAS ELETIVAS  
  

Projetos Pedagógicos Interdisciplinares 60 
  

Cultura Afro-Brasileira e Africana 60 
  

Educação, Meio Ambiente e Sociedade 40 
  

Multiculturalismo e Educação 40 
  

Educação e Trabalho 40 
  

Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar 60 
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 
Bacharelado aprovado pela Portaria Ministerial nº 265, de 27 de março de 2015 e pela Resolução Nº 
300/2014-CONSENS de 31 /01/2014 

 
CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

 
MODALIDADE: BACHARELADO 

 
PRAZO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 7 SEMESTRES 

 
PRAZO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 12 SEMESTRES 

 
REGIME DE MATRÍCULA: SEMESTRAL 

 
CAMPOS INTERLIGADOS DE FORMAÇÃO: 

 
Fundamentos Teóricos – Metodológicos da Vida Social 580 horas/aula 

Fundamentos de Formação Sócio–Histórica da Sociedade 640 horas/aula 

Fundamentos do Trabalho Profissional 1.780 horas/aula 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.000 horas/aula  

NÚCLEOS COMPONENTES CURRICULARES 

 Língua Portuguesa 

 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

 Tecnologias da Informação e da Comunicação 

FUNDAMENTOS 
Filosofia 
Economia Política TEÓRICO- 

METODOLÓGICOS DA  

VIDA SOCIAL 
Metodologia do Trabalho Científico  

 Seminários Temáticos I, II e III (ST- I, ST-II e ST-III) 

 Optativas I, II e II 
  

 SUBTOTAL 

FU
N

D
AM

EN
TO

SD
EF

O
RM

AÇ
ÃO

SÓ
CI

O
-H

IS
TÓ

RI
C

AD
AS

O
CI

ED
AD

E 

Formação Sócio Histórica do Brasil, Nordeste e Maranhão 

Introdução ao Serviço Social 

Sociologia 
SUBTOTAL 

 Direito, Cidadania e Legislação Social 

 Antropologia 

 Psicologia Social 

 Serviço Social, Classes e Movimentos Sociais 

 Serviço Social e as Questões do Campo 

 Serviço Social e Questão Social do Estado do Maranhão 
  

  

 Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I, II, e III F U N D A M E N T O S D O T R A B A L H O P R O F I S S I O N A L
 

Ciência Política e Serviço Social 

Política Social e Serviço Social 
 

 Questão Social e Serviço Social 

 Serviço Social, Trabalho e  Sociabilidade 

 Serviço Social e Processo de Trabalho I e II 

 Pesquisa em Serviço Social 
  

 
CH  
60  
60  
40  
60  
60  
60  
120  
120  
580  
120  
60  
60  
100  
60  
60  
60  
60  
60  
640 
 
180 
 
60  
60  
60  
60  
120 
 
60 
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  Pesquisa Social I e II - Observatório Social  (Laboratório)  120  
      

  Ética Profissional e Serviço Social  60  
      

  Administração, Gestão Social e Serviço Social  80  
      

  Planejamento, Gestão Participativa e Serviço Social  80  
     

  Tópicos Especiais I, II e III (Previdência Social; Assistência Social e Saúde) 
140 

 
  Contemporâneo)   

     
      

  Oficina de Planejamento e Elaboração de Projetos Sociais  80  
      

  Seminário de Pesquisa  60  
      

  Monografia I e II  140  
      

  Estágio Supervisionado I, II e III  420  
      

  SUBTOTAL  1.7  
   

80 
 

     

 

C O N T E Ú D O D E F O R M A Ç Ã O C O M P L E M E N T A R
 

Atividades Acadêmicas Complementares  
120 

 
    

     

   120  
     

  SUBTOTAL  240  
      

  DISCIPLINAS OPTATIVAS I, II E III    
     

 TEMAS SOBRE O TERCEIRO SETOR    
     

 HISTÓRIA AFRO BRASILEIRA E MULTICULTURALISMO    
     

 CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS    
      

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO  
DESPORTIVA E DE LAZER 
 
Tecnólogo aprovado pela Portaria Ministerial nº 265, de 27 de março de 2015 e pela Resolução Nº 
301/2014-CONSENS de 31 /01/2014 

 
 
CURSO: Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer 
 
MODALIDADE: Presencial 
 
PRAZO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 5 semestres 
 
PRAZO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 7 semestres 
 
REGIME DE MATRÍCULA: Semestral 
 
CAMPOS INTERLIGADOS DE FORMAÇÃO: 
 
Conteúdos de Formação Básica - 280 horas/aula 
 
Conteúdos de Formação Profissional - 980 horas/aula 
 
Conteúdos de Formação Teórico-Prática - 360 horas/aula 
 
Conteúdos de Formação Complementar - 180 horas/aula 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 1.800 horas/aula  

NÚCLEOS 
DISCIPLINA / ATIVIDADES FORMADORES  

 Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS 

Cultura e Sociedade 
DE  

FORMAÇÃO BÁSICA Metodologia do Trabalho Científico 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CH 

 
60 
 
40 
 
60 

 

:: Ensinar sempre para educar melhor. :: 
 

 
35 



[ 
 
  M a n u a l  d o  E s t u d a n t e  
     
     

     

  Informática da Educação 40  
     

  Psicologia Social 40  
     

  Noções de Estatística 40  
     

  SUBTOTAL 280  
     

  Fundamentos Teórico-Metodológicos do Lazer 60  
     

  Fundamentos Teórico-Metodológicos da Cultura Popular 60  
     

  Teoria Geral da Administração 60  
     

  Fundamentos Teórico-Metodológicos do Desporto 60  
     

  Fundamentos Teórico-Metodológicos do Esporte 60  
     

  Gestão Financeira 40  
     

  Organização de Eventos e Legislação Esportiva 60  
     

 CONTEÚDOS Fundamentos Teórico-Metodológicos dos Esportes Individuais 60  
    

 DE Fundamentos Teórico-Metodológicos dos Esportes Coletivos 60  
 FORMAÇÃO    

 

Planejamento e Gestão de Projetos e Programas de Desporto, 
  

 PROFISSIONAL 60  

 Esporte e Lazer  

    

  Planejamento de Equipamentos e Espaços de Lazer 40  
     

  Gestão de Pessoas 40  
     

  Políticas Públicas de Esporte e Lazer 60  
     

  Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social 60  
     

  Gestão em Redes 60  
     

  Segurança e Noções de Primeiros Socorros 60  
     

  Marketing de Serviços 40  
     

  Empreendedorismo 40  
     

  SUBTOTAL 980  
     

 
CONTEÚDOS 

Seminário Interdisciplinar 80  
    

 

Estágio Curricular Supervisionado I, II e III 180 
 

 DE  
 

FORMAÇÃO 
   

 
Trabalho de Conclusão de Curso I e II 100 

 
 TEÓRICO PRÁTICA  
    

  SUBTOTAL 360  

  Laboratório I e II 100  
     

 FORMAÇÃO Disciplinas Eletivas I e II 80  
 

COMPLEMENTAR 
   

 SUBTOTAL 180  
   
     

  TOTAL 1.800  
     

  Linguagem Brasileira de Sinais Libras - LIBRAS 40  
     

  Desenvolvimento Interpessoal 40  
     

  Qualidade de Vida e Trabalho 40  
     

 DISCIPLINAS Educação Ambiental 40  
    

 ELETIVAS Inclusão Social, Acessibilidade e Lazer 40  

  Lazer e Esporte de Aventura 40  
     

  História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena 40  

  TOTAL 280  
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A T E N Ç Ã O 

 
Fique atento às orientações necessárias para o convívio diário nesta IES 

 
Uso do nome da Instituição  
Se em algum momento você necessitar utilizar o nome, o logotipo, telefone, home page, fax e 
endereço da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), solicite a autorização junto a Diretoria 
Administrativa, informando para que se destina. 

 
Cartas de Apresentação  
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) orienta a entrega da carta de apresentação da Instituição, 
de acordo com o curso no qual o estudante está vinculado, sempre que fizer trabalho de campo 
em outras instituições. A mesma deve ser solicitada pelo professor da disciplina à coordenação do 
Curso. 

 
Internet  
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) dispõe de um site na Internet contendo todas as 
informações a respeito da Instituição e de seus cursos, mantendo assim, mais um canal de 
comunicação entre a Instituição e toda a comunidade acadêmica. Além do site específico de cada 
curso, procure a coordenação dos cursos ou a assessoria de comunicação para obter informações. 

 
 
Nomes de alunos que não constam na caderneta  
Se o nome do aluno não consta na caderneta de determinada disciplina para a qual se encontra 
regularmente matriculado, dirija-se imediatamente à Secretaria Acadêmica e informe-se a 
respeito, para que sua situação seja regularizada ou esclarecida de imediato. 

 
Semana Transdisciplinar  
É uma atividade acadêmico-científica, voltada para o desenvolvimento do Projeto Institucional da 
Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) mediante uma abordagem do conhecimento. A participação 
dos alunos e professores é importante e obrigatória pois conta como dias letivos do calendário 
acadêmico. 

 
Eventos Estudantis  
Atividades planejadas e executadas pela Direção de Ensino, Coordenação de cursos e/ou pelos 
alunos com a finalidade de expandir as ações sócio-culturais. 
 
Achados e Perdidos  
A Instituição não se responsabiliza por perdas ou esquecimentos de objetos pessoais nas suas 
dependências, porém, se isto ocorrer, comunique-se com a Secretaria Acadêmica, pois se alguém 
os encontrar e entregar ficarão á disposição naquele setor. 
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Taxa por Serviços Prestados  
A taxa por serviços prestados não se confunde com as mensalidades. Remuneram-se serviços 
opcionais prestados pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). A taxa tem seu valor fixado através 
de Portaria da Diretoria de Ensino 

 
Entrada de Equipamentos 

 
Se precisar trazer qualquer equipamento para a Instituição solicite uma autorização por escrito à 
Diretoria de Ensino, pois, só mediante essa autorização o equipamento poderá entrar no prédio. 
 
Venda/Comercialização de Mercadorias /Serviços 

 
Não é permitida a venda, a comercialização de mercadorias e serviços na área interna e externa 
do prédio e nas suas salas de aula. 
 
Quadros de Avisos 

 
Para facilitar a comunicação foram criados vários murais, cada um com assuntos específicos dos 
respectivos Cursos de Graduação.  
Neles são publicados os calendários acadêmicos, horários de aulas, oportunidades de estágios, 
data de distribuição de carnê, além de outras informações acadêmicas importantes. 
 
Multimídia e Audio-Visuais 

 
O setor de apoio acadêmico é responsável pelas reservas de projetores de multimídia e materiais 
didáticos disponíveis, que poderão ser utilizados por professores e alunos como recursos de apoio 
às atividades didático-pedagógicas.  
Assim, as reservas devem ser feitas com antecedência e, caso haja desistência da reserva, deverá 
ser comunicado à Diretoria de Ensino para que o material seja liberado para outras solicitações.  
A montagem e desmontagem de equipamentos é tarefa exclusiva de funcionários da Faculdade. 
Em caso de dano no manuseio de equipamentos, a responsabilidade será do solicitante e defeitos 
nos equipamentos devem ser comunicados imediatamente ao setor responsável. 
 
Reprografia (Xerox)  
O serviço de xerox é de responsabilidade de uma Empresa Terceirizada, que também oferece 
serviços de encadernação, impressão de arquivos, confecção de transparências, dentre outros.  
Os materiais solicitados aos alunos pelos professores, deverão estar disponíveis, com 
antecedência, no setor de xérox para evitar maiores problemas, bem como para agilizar as 
atividades docentes, possibilitando um trabalho mais consistente e organizado. 
 
Tesouraria  
Horário de Funcionamento  
De segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.  
A Tesouraria é o local, onde são obtidas informações da natureza financeira, efetuados os 
pagamentos de taxas sobre serviços, de parcelas de semestralidade e de segunda via do boleto 
de pagamento. 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DO BAIXO 
 

PARNAÍBA (FAP) 
 

 

Estrutura organizacional 
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Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro – Chapadinha-MA 

(98) 3471-1955 | www.fapeduca.com | fap@fapeduca.com.br 
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