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Prezado (a) Professor (a), 

 

Seja muito bem-vindo ao Centro Universitário FAMETRO. 

Agradecemos por ter aceito nosso convite em ministrar aula na Pós-Graduação e 

esperamos que esta parceria se estenda cada vez mais. 

Desde já, colocamo-nos a sua inteira disposição no intuito de esclarecer quaisquer 

dúvidas que possam surgir quanto ao planejamento de sua disciplina, preenchimento 

do diário de classe, lançamento de notas e faltas no sistema, forma de recebimento, 

emissão de notas fiscais, e outras que surgirem. 

Este manual contém informações de suma importância no que diz respeito ao 

desenvolvimento de suas atividades e responsabilidades enquanto docente da Pós-

Graduação. 

 

 

Leia-o atentamente e bom trabalho! 

 

Coordenação de Pós-Graduação 
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1.   NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ministrados pelo Centro 

Universitário FAMETRO destinam-se à capacitação e qualificação dos profissionais 

portadores de diploma de curso superior reconhecidos pelo MEC de todas as áreas 

de conhecimento. 

As aulas expositivas estão lado a lado com as atividades práticas, 

direcionadas à formação profissional. 

As disciplinas dos cursos são ministradas por professores contratados, 

convidados   ou indicados para esse fim, sendo facultado à Instituição, antes da 

implementação do curso ou no seu decorrer, substituir professores, bem como 

alterar a sequência dos módulos e disciplinas, desde que não haja prejuízo do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Este manual foi elaborado com base no Regimento Interno da IES e tem por 

objetivo esclarecer as dúvidas mais frequentes dos professores, além de oferecer 

uma visão mais abrangente dos procedimentos. 

É importante ressaltar que as informações contidas neste manual poderão 

ser alteradas ou suprimidas ao longo dos períodos letivos, de acordo com as 

determinações da Direção da IES e Coordenação de Pós-Graduação. 

 

2. SISTEMA ACADÊMICO  
 

2.1 . Organização do Ano Letivo 

Os cursos obedecem a calendário próprio, fixado e aprovado pela 

Coordenação Geral de Pós-Graduação. 

No calendário, estão disponibilizados os períodos de aula, tendo em vista o 

interesse do processo educacional. 

O cronograma poderá sofrer alterações ou inversões nas disciplinas, quando 

necessário. Na ocorrência dessa situação, o aluno será informado oportunamente, 

portanto é importante que o professor que por algum motivo desistir ou tiver 

impossibilitado de ministrar aula comunique imediatamente o setor de Pós-

Graduação. 
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Todas as disciplinas devem encerrar suas atividades no último dia 

estabelecido no Calendário. 

 

2.2 . Forma de contratação do docente  
 

2.3 . Processo Seletivo 
 

O processo seletivo se dá através de CV (Curriculum Lattes) e entrevista com 

a Coordenadora da Pós-Graduação. 

O professor ao ser selecionado para participar do (s) curso (s) de 

especialização deverá enviar de forma digital para a secretária da Pós-Graduação, 

os seguintes documentos: 
 

 Currículo Lattes atualizado; 

 Cadastro devidamente preenchido (Anexo-1) 

 Documentos: 

 Xerox da Identidade; 

 Xerox do CPF; 

 Xerox do Comprovante de Residência; 

 Cópia do cartão do banco 

 Xerox dos Diplomas de Graduação, Pós, Mestrado e Doutorado. 

Obs.: Validade nacional de diploma obtido no exterior. 

               Para gozar de validade no Brasil, o diploma conferido por estudos realizados 

no exterior deverá se submeter a reconhecimento por universidade brasileira que 

possua curso de pós-graduação avaliado e reconhecido, na mesma área do 

conhecimento e em nível equivalente ou superior (art. 48, da LDB). Assim, qualquer 

informação sobre critérios e procedimentos do reconhecimento (revalidação) deverá 

ser obtida junto à própria universidade, que os define no exercício de sua autonomia 

técnico-científica e administrativa, observando as normas pertinentes. Mesmo os 

diplomas de Mestre e Doutor, provenientes dos países que integram o MERCOSUL 

estão sujeitos ao reconhecimento, pois apesar da edição do Decreto n.º 3.196/99, 

ainda não foram definidos critérios mínimos a serem observados nas avaliações de 

qualidade dos países membros, tampouco estabelecidos sistemas de informação dos 
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cursos reconhecidos na origem, não sendo elemento seguro a simples menção feita 

no corpo do documento. 

 

3. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR 
 

Elaborar o plano de aula de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

apreciação da Coordenação de Pós-Graduação;  

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina ou atividade, cumprindo 

integralmente o conteúdo programático e a carga horária (teórica e prática);  

Elaborar e aplicar as avaliações;  

Entregar ao aluno as provas, através de protocolo; 

As notas, frequências e plano de aula deverão ser lançados no sistema RM-

Portal do professor, no prazo de 05 dias após o termino do módulo; 

Entregar à Secretaria Acadêmica da Pós, no prazo determinado de cinco dias, 

o diário de classe impresso do sistema devidamente preenchido, assinado e sem 

rasuras;  

Observar o regime disciplinar da IES e zelar pela qualidade e produtividade de 

todas as suas atividades acadêmicas dentro e fora da Instituição; 

Cumprir rigorosamente as datas determinadas pela Coordenação, quanto à 

entrega das notas e frequência; 

Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento 

Geral ou que venham a ser determinadas pelos órgãos superiores; 

Propor projetos, visita técnica especialmente àqueles que incentivem as ações 

multidisciplinares e interprofissionais; 

Avisar com antecedência, no caso de atraso ou falta à aula; 

Programar a reposição da aula, em caso de falta, ofertando duas datas 

alternativas aos alunos; 

Seguir as orientações da Coordenação, procurando-a para a solução de 

imprevistos; 

Manter atualizado seu currículo lattes, documentos, certificados e diplomas, 

junto à Secretaria Acadêmica da Pós (cópia do documento, certificado e diploma). 

 

3. COMPORTAMENTO PROFISSIONAL E ÉTICO 
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 Assuntos discutidos em reunião ou nas salas de professores não 

devem ser 

comentados em sala de aula com alunos, sob nenhuma hipótese; 

 Relacionamentos com alunos: o professor deverá manter uma atitude 

equilibrada. O comportamento estritamente profissional é o mais indicado e evita 

problemas de diversas naturezas; 

 Não discutir assuntos pessoais em sala aula; 

 É proibido fumar nas salas de aula, ou em qualquer outra dependência 

da Instituição, o que é uma exigência legal; 

 Comparecer a todas as reuniões marcadas pela Coordenação; 

 Devolver o material do recurso pedagógico, tais como caixinha de som, 

cabo 

VGA, Datashow, pincel, pasta do diário e etc.; 

 Assinar Frequência na entrada e saída;  

 Utilizar o slide padrão institucional da pós-graduação; 

 Zelar pela disciplina em sala de aula. 

 

5. PROCEDIMENTOS DOS DOCENTES 

O primeiro contato do professor será por telefone com intuito de convidá-lo para  

ministrar o módulo;  

O professor receberá por e-mail uma carta convite onde deverá responder com 

um aceite; 

O professor que ministrará módulo pela primeira vez deverá entregar 

documentação completa antes do início do módulo; 

O conteúdo programático da disciplina deverá ser ministrado integralmente na 

carga horária estipulada para o módulo;  

O professor deverá cumprir rigorosamente os horários de entrada e saída das 

aulas.  

Obs.: Independentemente da quantidade de alunos o professor deverá ministrar aula 

normalmente. 

 

6. SISTEMA ACADÊMICO PARA O DOCENTE  
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O Sistema Educacional utilizado é o RM e será disponibilizado ao professor 

para que o mesmo faça o preenchimento de notas e faltas, diário de classe e inclua 

material didático. 

Trata-se de uma ferramenta para facilitar a vida acadêmica do professor e 

estreitar o contato com o estudante. 

O acesso do professor será dará através do site www.fametro.edu.br no link 

PÓS-GRADUAÇÃO/ PORTAL, login nome e sobrenome e senha no primeiro 

acesso data de nascimento com 08 dígitos. 

Obrigatoriamente todo o material didático que o aluno for ter acesso deverá 

estar no portal 

O prazo de entrega na coordenação de Pós-Graduação da documentação 

(notas faltas, diário de classe e Termo de Compromisso) deve ser em 05 dias a 

partir do encerramento do módulo, impresso e assinado. 

No Preenchimento do diário de classe, no controle de frequência, o professor 

deverá lançar, clicando, somente as faltas. No caso em que o nome do aluno não 

esteja no diário, encaminhá-lo para a Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação. 

Obs.: O diário entregue pela coordenação no primeiro dia do módulo não 

pode ser alterado em hipótese nenhuma. 

 

7. CALENDÁRIO ACADÊMICO  
 
O Calendário Acadêmico do curso de pós-graduação é elaborado pela 

coordenação da Pós. Porém, é possível sofrer alteração nas datas ou do docente. 

No caso de alteração de data, o professor será comunicado pela coordenação.  

No caso de impossibilidade do professor de não cumprir o acordado, o 

mesmo deverá comunicar no prazo mínimo de 24 horas. Dessa forma será possível 

tomarmos medidas cabíveis para garantirmos o funcionamento do módulo. 

  
8.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA 

Na sala de aula o professor precisa fazer que: 
O aluno compreenda o seu processo de aprendizagem; 

Verifique informações para mudanças ou referências dos procedimentos de 
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ensino; 

Acompanhe a evolução do aluno no início, no decorrer e no final de cada 

módulo;  

Forneça ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa tomar 

medidas em prol de uma melhor aprendizagem; 

A avaliação institucional é feita por módulo, incidindo sobre o aproveitamento 

e a frequência.  

A avaliação deve ser realizada através de: 

Trabalhos de aplicação (teóricos ou práticos) em sala de aula, que 

deve ser 

Entregue diretamente ao aluno; 

Pela aplicação de uma única prova. 
 

A frequência é obrigatória e deverá ser igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) para aprovação do aluno. O acompanhamento da frequência é de 

responsabilidade única e exclusiva do aluno. 

A Revisão de prova pode ser concedida, mediante solicitação feita pelo aluno 

na secretária da Pós, no prazo de 72 horas úteis após a divulgação do resultado, 

especificando as questões requeridas a serem revisadas e apontando a suposta 

forma correta de proceder à correção. É fundamental que o aluno justifique o seu 

pedido. 

O professor será responsável pela revisão da nota, podendo mantê-la ou 

alterá-la, devendo sempre fundamentar sua decisão, cabendo recurso, em instância 

final, à coordenação de Pós-Graduação. 

No caso de comprovação de fraude/plágio em trabalhos e/ou avaliações 

incorrerá em nota zero e o aluno deverá ser reprovado. 

Obs.: Neste caso o professor deverá fazer anotação do fato na Ata da Prova e no 

instrumento de avaliação do aluno. 

 

9. Reprovação do aluno 
 

 Será considerado reprovado o aluno que: 

Não obtiver frequência mínima de setenta e cinco (75%) por cento das aulas 

e demais atividades programadas, em cada módulo; 
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Não obtiver no módulo, resultado final das avaliações igual ou superior a 7,0 

(sete); 

Realizar plagio/fraude no processo de avaliação do módulo. 

O aluno reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima 

exigida, deverá repetir o módulo de acordo com a disponibilidade de oferta, mediante 

pagamento de taxa administrativa. 

 

10. Quanto ao pagamento pelo módulo ministrado 
 

O mesmo será realizado após a conclusão do módulo, inclusão de nota, 

frequência e plano aula no sistema RM, impresso, assinado e entregue na 

coordenação de Pós-Graduação.  

Sugerimos ao professor realizar as avaliações em sala, evitando a demora 

nas correções e consequentemente, no lançamento das mesmas. 

O diário deverá ser entregue no máximo dia 15 de cada mês e o pagamento 

se dará no quinto dia útil do mês subsequente. 

 
11. Horários das Aulas 
 

As aulas dos cursos de Pós-Graduação da FAMETRO são ministradas aos 

sábados, de 8:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17hs. E na semana no horário de 18:30 

ás 22:00 horas. 

 
12. Biblioteca 

 
A Biblioteca tem a finalidade de atender aos alunos, professores, funcionários 

e a comunidade acadêmica, como órgão de apoio para que a instituição possa atingir 

seus objetivos de ensino, pesquisa e extensão. 

As normas e procedimentos estão dispostos em regulamento próprio, 

disponível na biblioteca. 

 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR 
 

13.1 Normas Regimentais 
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As Normas Regimentais da IES e o Regulamento da Pós-Graduação, estão à 

disposição dos alunos no site www.fametro.edu.br/Pós-Graduação. 

 

 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

Centro universitário FAMETRO 

Instituto Metropolitano de Ensino 


