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1- A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

A Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) é, hoje, um dos maiores polos 
universitários da região noroeste do estado de São Paulo. Com tradição de 45  anos, 
a FEF se consolidou como Instituição de Ensino Superior de qualidade. 

 

Desde 1976 é referência na formação de profissionais para o mercado de trabalho 

 
 

A história da FEF começou em 1984 com a instalação do curso de 
Enfermagem. Ao longo de quase 40 anos de tradição em ensino superior, ampliou seu 
portfólio de cursos reconhecidos pelos estudantes de todo o Brasil. 
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Conheça um pouco mais sobre nossa Instituição... 
 
 
 
 
 
 

Em seus mais de quarenta anos, a Fundação Educacional de Fernandópolis tem 

se dedicado a prestar seus serviços no meio educacional com excelência, mantendo 

cursos técnicos, de graduação e pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento 

científico.  

Neste período, as Faculdades Integradas foram submetidas a diversas avaliações 

para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, obtendo 

sempre excelentes conceitos junto aos avaliadores e órgãos competentes. Participou 

ainda de inúmeras avaliações realizadas por seus alunos concluintes no exame do 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) realizado pelo MEC 

anualmente, obtendo com regularidade notas satisfatórias e, no último exame realizado 

obteve nota máxima com o curso de Farmácia, classificando-o entre os mais bem 

avaliados do país. 

Devida a sua relevância social, obteve certificação de entidade filantrópica, em 

razão da oferta de bolsas de estudo integrais e parciais e também pelos inúmeros serviços 

prestados na área da saúde por meio das clínicas integradas, atendendo a milhares de 

famílias carentes anualmente. 

. 
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Instalações 
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Nossa Biblioteca... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

milhares de alunos passam pela biblioteca durante o ano letivo 
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Milhares de atendimentos e procedimentos     são realizados por ano nas Clínicas 
de Enfermagem,  Fisioterapia, Nutrição, Estética e Cosmética, Serviço Social, 
Pedagogia, Fonoaudiologia, Psicologia, Laboratório de Análises Clínicas e 
Farmácia Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atendimento gratuito à população de 

Fernandópolis e Região! 
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...e a qualidade? 
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Como estamos organizados... 
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Nossos cursos... 
 
 
 

Administração 

Arquitetura e Urbanismo 

Biomedicina 

Ciências Biológicas 

Ciências Contábeis 

Comunicação Social - Jornalismo 

Educação Física 

Enfermagem 

Engenharia Ambiental e   Sanitária 

Engenharia Civil 

Engenharia de Alimentos 

Engenharia de Produção 

Farmácia 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Letras 

Matemática 

Nutrição 

Pedagogia 

Psicologia 

Química 

Serviço Social 

Sistemas de Informação 

Tecnologia em Estética e Cosmética 
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Cursos Técnicos 
 

Técnico em Edificações 

Técnico em Eletrotécnica 

Técnico em Enfermagem 

Técnico em Estética 

Técnico em Radiologia 

Técnico em Segurança Do Trabalho 
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Pós-Graduação 
 
 

Audiologia 

Dermoestética e Cosmética Avançada 

Design de Interiores 

Ecologia e Biodiversidade 

Educação Matemática 

Enfermagem em Urgência e Emergência 

Enfermagem na Atenção Integral às Urgências 

Engenharia de Segurança Do Trabalho 

Farmácia Clínica - Ênfase em Prescrição Farmacêutica 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais 

Mba Gestao de Pessoas e Rh 

Práticas Cognitivo-Comportamentais 

Psicopedagogia Clínica (Complementação) 

Psicopedagogia Institucional e Clínica 

Saúde Coletiva 

Serviço Social, Trabalho  Políticas Públicas 
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2- AOS ALUNOS 

 
 

Criem ou retomem o hábito de leitura e lembrem-se de que falar corretamente é tão 

importante quanto a escrita. É impossível não notar a dificuldade de alguns alunos 

quando ingressam na faculdade. As dificuldades vão desde a interpretação de textos 

a apresentação de um seminário. Procurem se organizar, maximizar o tempo e evitem 

levar dúvidas para casa, procurem ajuda com seu professor, coordenador ou com um 

colega de sala. Deem valor a uma segunda língua e tenham pró-atividade, pois o 

mercado de trabalho certamente exigirá isso de vocês. 

Lembrete: Passar cola ou fazer trabalho para outro aluno é carregar um profissional 

despreparado que, além de competir pela mesma vaga de emprego ou estágio, irá 

prejudicar o nome do seu curso e da instituição perante o mercado de trabalho. 

 
 
 

3- DÚVIDAS FREQUENTES: 
 
 
 
 
 
 

ATESTADO DE MATRÍCULA Procurar o caixa, realizar o pagamento da taxa 
e retirar o documento na secretaria. 

ATESTADO MÉDICO Todo atestado médico deverá ser protocolado 
na secretaria no prazo máximo de 5 dias após 
o término da licença médica. 
Todo atestado protocolado será encaminhado 
para avaliação interna para ser convalidado ou 
não. 

AVALIAÇÕES AV1 E AV2 O aluno poderá verificar na internet através de 
seu portal de acesso. 
AV1 tem peso 4 e AV2 tem peso 6. 
Para aprovação em qualquer disciplina a 
média final deverá ser igual ou superior a 5,0. 
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AVE – AVALIAÇÃO ESPECIAL No caso de não aprovação em qualquer 
disciplina, o aluno poderá solicitar a realização 
de uma avaliação especial (AVE). O aluno 
poderá solicitar quantas AVEs forem 
necessárias. 
Solicitação: através da internet pelo portal do 
aluno ou na secretaria. Essa solicitação 
somente será validada mediante pagamento do 
boleto bancário em qualquer casa lotérica, 
agências bancárias ou no caixa da FEF (obs.: 
Após o vencimento do boleto, este somente 
poderá ser pago no caixa da FEF). Obs.: O 
aluno somente poderá solicitar a AVE após a 
realização de sua rematrícula. 
Conteúdo da AVE: matéria de todo o semestre. 
Data da AVE: O aluno poderá verificar na 
internet através do calendário acadêmico. 
Aprovação: a nota deverá ser igual ou superior 
a 5,0 para aprovação na disciplina. 

BOLETIM O aluno poderá verificar na internet através de 
seu portal de acesso. 

BOLETO DE MENSALIDADE Disponibilizado para impressão somente no 
portal do aluno. Para pagamento sem o boleto 
impresso, o aludo deverá fazê-lo junto ao caixa 
da FEF. 
Obs.: A secretaria e demais setores não têm 
acesso ao boleto. 

BOLSA DE ASSISTENCIA 
SÓCIOECONÔMICO 
ESTUDANTIL (BASEE) 

Procurar o núcleo de atendimento ao aluno 
para maiores informações – BASEE. 

CALENDÁRIO ACADÊMICO Acessar o site: www.fef.br 

CARTÃO UNIVERSITÁRIO 
(CARTEIRINHA) 

O aluno receberá uma carteirinha provisória. 
Para ter acesso ao cartão definitivo, o aluno 
deverá procurar a secretaria para tirar uma foto 
digital. 
Perda do cartão: Procurar o caixa e realizar o 
pagamento de taxa e solicitar a segunda via na 
secretaria. 

DEPENDÊNCIA - DP Quando o aluno não é aprovado numa 
disciplina, esta fica em regime de dependência. 
A disciplina de dependência deverá ser 
cursada através da solicitação pelo aluno ao 
coordenador do respectivo curso. 
Obs. O aluno poderá optar pela Avaliação 
Especial (AVE) para ser aprovado nessa 
disciplina em dependência. 

http://www.fef.br/
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DISPENSA DE DISCIPLINA O aluno deve procurar a secretaria até a 
primeira semana de cada semestre letivo. 

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE Toda documentação pendente é disponibilizada 
no portal e a não entrega desse documento na 
secretaria comprometerá a 
confecção de outros documentos acadêmicos, 
incluindo o diploma. 

FIES – FINANCIAMENTO 
ESTUDANTIL 

Procurar o núcleo de atendimento ao aluno 
para maiores informações. 

HISTÓRICO ESCOLAR O aluno tem direito a um por semestre sem 
custo. Basta retirar na secretaria. 

HORÁRIO DE 
COORDENADORES E 
PROFESSORES 

O horário específico de um determinado 
coordenador ou professor poderá ser 
consultado na sala dos professores, direção 
acadêmica ou secretaria. 

HORÁRIOS DE AULA O aluno poderá verificar na internet através de 
seu portal de acesso. 

LICENÇA MATERNIDADE A validade da licença é de noventa dias para a 
aluna, que deverá protocolar o atestado na 
secretaria no início da licença. 
Após o término da licença, a aluna deverá 
procurar a coordenação de seu curso para 
regularizar sua situação acadêmica (realização 
de avaliações perdidas). 

LIVROS A não devolução do livro retirado na biblioteca 
da instituição dentro do prazo estabelecido 
implica em multa diária. 

PLANO DE ENSINO O aluno poderá verificar na internet através de 
seu portal de acesso. 

PROBLEMAS FINANCEIROS Procurar o núcleo de atendimento ao aluno para 
maiores informações – SETOR DE 
NEGOCIAÇÃO. 

PROGRAMA ESCOLA DA 
FAMÍLIA 

Procurar o núcleo de atendimento ao aluno 
para maiores informações. 

PROTOCOLO Todo e qualquer documento a ser enviado a 
qualquer setor da instituição deverá ser 
protocolado em duas vias na secretaria. 
Os documentos serão encaminhados aos 
respectivos setores num prazo máximo de 24 
horas. 
Dica: guarde a via protocolada para eventuais 
consultas 
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REMATRÍCULA Rematrícula é a condição necessária para que 
o estudante confirme sua permanência na 
instituição. Quando o aluno deixa de fazer sua 
rematrícula dentro do prazo estabelecido, ele 
perde o vínculo com a instituição e deixa de ter 
acesso a todos os recursos acadêmicos. 
A maneira mais simples de fazer a rematrícula 
é o pagamento, dentro do prazo, do boleto de 
mensalidade de janeiro (correspondente ao 
primeiro semestre do ano letivo) e de julho 
(correspondente ao segundo semestre do ano 
letivo). 

SENHA O aluno receberá uma senha ao ingressar no 
curso. 
Validade: até o término do curso 

Perder ou esquecer a senha: procurar o caixa, 
efetuar o pagamento de taxa e retirar a nova 
senha na secretaria. 

SUB – AVALIAÇÃO 
SUBSTITUTIVA 

No caso da não realização da AV1 ou AV2 por 
qualquer motivo ou ainda para substituir a 
menor nota entre elas, o aluno poderá solicitar 
a realização de uma nova avaliação (SUB). 
Solicitação: através da internet pelo portal do 
aluno ou na secretaria. Essa solicitação 
somente será validada mediante pagamento do 
boleto bancário em qualquer casa lotérica, 
agências bancárias ou no caixa da FEF (obs. 
Após o vencimento do boleto, este somente 
poderá ser pago no caixa da FEF). 
Conteúdo da SUB: matéria de todo o semestre 
Data da SUB: Verificar na internet através do 
calendário acadêmico. 
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4- EQUIPE DE PROFESSORES 

A FEF conta com mais de 150 professores nas mais diversas áreas. 
 

Nossa equipe de professores: 
 

NOME TITULAÇÃO 

ADAUTO NOSSA MENDONÇA ESPECIALIZAÇÃO 

ADRIANE ADELIA MENEZES DA SILVA ESPECIALIZAÇÃO 

ALEANDRA MARTON POLEGATI SANTOS MESTRADO 

ALESSANDRA MOREIRA DE LIMA MESTRADO 

ALEXANDRE ANDRADE DA COSTA DOUTORADO 

ALEXANDRE COSTA DOUTORADO 

ANA CAROLINA BOM CAMARGO MESTRADO 

ANA ELISA PEREIRA DA SILVA MESTRADO 

ANA LUIZA ALVES ESPECIALIZAÇÃO 

ANA PAULA SOLER DE OLIVEIRA CARVALHO ESPECIALIZAÇÃO 

ANANDA SOARES ROSA MESTRADO 

ANDRE LUIS GONZAGA MESTRADO 

ANDRE LUIZ AZADINHO CAMPOS ESPECIALIZAÇÃO 

ANDRE LUIZ DA SILVA DOUTORADO 

ANDRE WILIAN LOZANO MESTRADO 

ANDREIA DIAS DA SILVA MESTRADO 

ANDRESA CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA MESTRADO 

ANELISA DORETTO FREITAS FURLAN MESTRADO 

ANELIZE NEGRAO ESPECIALIZAÇÃO 

ANGELITA ALVES DE TOLEDO MESTRADO 

ANGELO ROBERTO VEIGA DOUTORADO 

ANNA BEATRIZ ALVES DE MELLO MESTRADO 

ANTONIO DEGINE ANGELUCI ESPECIALIZAÇÃO 

ARLEIA DIAS GOMES MESTRADO 

CAMILA BRANDÃO CARNELOSSI ARMELIN ESPECIALIZAÇÃO 

CAMILA MAIARA MAINARDI ESPECIALIZAÇÃO 

CARLOS ANTONIO DE JESUS CABRAL ESPECIALIZAÇÃO 

CAROLINE BORGES ZANATO MESTRADO 

CLAUDENIR FRESCHI FERREIRA DOUTORADO 

CLAUDIA MARIA NOGUEIRA FRANCA ESPECIALIZAÇÃO 

CLAYTON APARECIDO CARDOSO DE 
MORAES MESTRADO 

CLEBER FERREIRA JOIA MESTRADO 

CLEITON JOÃO MENDES MESTRADO 

CLOVIS APARECIDO RAMOS ESPECIALIZAÇÃO 

DAIANE FERNANDA PEREIRA MASTROCOLA MESTRADO 

DANIELA BORELI MESTRADO 

EDSON APARECIDO CAMILO ESPECIALIZAÇÃO 
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EDSON FABIO PAVIANI MESTRADO 

EDUARDO AUGUSTO MIOTO ESPECIALIZAÇÃO 

EDUARDO HIDETO KAWAHARA FILHO MESTRADO 

ELAINE FRIOZI GARCIA GUIMARÃES MESTRADO 

ELEN DIAS DOUTORADO 

ELISANDREIA CONTARDI DIAS ESPECIALIZAÇÃO 

ELIZA SBROGIO MARTIN DOUTORADO 

ELIZABETH FERNANDES BUZINARO MESTRADO 

FABIANA PERINA MARTINS ALMEIDA MESTRADO 

FABIANA REGINA SABION GIACHETO MESTRADO 

FABIO MENDES CAMILO DOUTORADO 

FABIOLA REGINA FALCOSKI MESTRADO 

FABRICIA MARA TONON MESTRADO 

FATIMA PELISSON ESPECIALIZAÇÃO 

FERNANDA CRISTINA ALESSIO MIRANDA MESTRADO 

FERNANDO DE SOUZA COSTA MESTRADO 

FERNANDO GUIMARÃES SAVES ESPECIALIZAÇÃO 

FRANCISCO BARBOSA JUNIOR ESPECIALIZAÇÃO 

FRANCISCO JOSE DE SOUZA CARNEIRO ESPECIALIZAÇÃO 

GETULIO DE SOUZA LIMA MESTRADO 

GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA MESTRADO 

GISLAINE VICENTI TEIXEIRA CAGNIM ESPECIALIZAÇÃO 

GLAUCIA ROSANGELA PEGLOW BORGES 
CASTRO DOUTORADO 

GLAUCIANE PONTES HELENA FRANCO MESTRADO 

GLEDES PAULA DE FREITAS RONDINA MESTRADO 

GRASIELA AMATO DE FREITAS GOMES ESPECIALIZAÇÃO 

GUILHERME DE MORAIS MESTRADO 

INGRIDY INARA PERICO MESTRADO 

ISABEL CRISTINA VINHA BERGER ZAPAROLI MESTRADO 

JANAINA REGINA BOSSO DOUTORADO 

JEAN DONIZETE SILVEIRA TALIARI MESTRADO 

JEFERSON LEANDRO DE PAIVA MESTRADO 

JEFERSON MAIKO DE ALMEIDA MESTRADO 

JEFFERSON ANTONIO RIBEIRO PASSERINI MESTRADO 

JESSICA FERREIRA VILELA MESTRADO 

JOELMA APARECIDA DOS SANTOS 
NASCIMENTO ESPECIALIZAÇÃO 

JOELMA CRISTINA  PEREIRA MESTRADO 

JOSE ANTONIO ROBERTO JUNIOR ESPECIALIZAÇÃO 

JOSE MARTINS PINTO NETO DOUTORADO 

JOSE PAULO FRANCO DOS SANTOS GOMES DOUTORADO 

JULIA LOGE PAGLIARINI ESPECIALIZAÇÃO 

JULIANA APARECIDA STERSE VIANA MESTRADO 

JULIANA PETINI PASSERINI MESTRADO 
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KARINA PAULA GIACOMINI ESPECIALIZAÇÃO 

KEILA FERREIRA PAVANELI ESPECIALIZAÇÃO 

LANA LUCCHESE ESPECIALIZAÇÃO 

LUCAS AUGUSTO BONFADINI MESTRADO 

LUCIANA ESTEVAM SIMONATO DE OLIVEIRA DOUTORADO 

LUCIANA MARQUES BARROS MESTRADO 

LUCIANO DE SOUSA FERREIRA ESPECIALIZAÇÃO 

LUIS CARLOS SPAZIANI MESTRADO 

LUIZ SERGIO VANZELA DOUTORADO 

MAICON DE SOUZA FLAVIO ESPECIALIZAÇÃO 

MANOEL DOMICIANO FERREIRA NETO ESPECIALIZAÇÃO 

MARA MERCIA BELUCIO BUOSI MESTRADO 

MARCELO AUGUSTO NUEVO BENEZ DOS 
SANTOS ESPECIALIZAÇÃO 

MARCELO DA SILVA MIGUELÃO MESTRADO 

MARCELO DOS SANTOS MATOS DOUTORADO 

MARCELO ROMERO RAMOS DA SILVA DOUTORADO 

MARCELO TADEU BOER ESPECIALIZAÇÃO 

MARCIO SOARES ROSSI ESPECIALIZAÇÃO 

MARIA APARECIDA LAURINDO POLIZELLE MESTRADO 

MARIA CAROLINA ALBUQUERQUE BOTARO MESTRADO 

MARIA JESUS DA CUNHA BORGES ESPECIALIZAÇÃO 

MARIA LUCIA DA CRUZ BARBAR MESTRADO 

MARINEI DE MELO BESTETI FERNANDES ESPECIALIZAÇÃO 

MARIO LUCIANO SICONELI MESTRADO 

MARIO RIZZATTO FILHO ESPECIALIZAÇÃO 

MARISTELA RIBEIRO DA SILVA ESPECIALIZAÇÃO 

NICEZIA VILELA JUNQUEIRA FRANQUEIRO DOUTORADO 

OCIMAR ANTONIO DE CASTRO MESTRADO 

OSCAR FARINA JUNIOR MESTRADO 

OSMAR CAON FILHO DOUTORADO 

OSWALDO ANGELUCCI JUNIOR ESPECIALIZAÇÃO 

PATRICIA MICHELASSI CARRINHO 
AURELIANO DOUTORADO 

PAULA BERCELLI ZANOVELI PEDREIRO MESTRADO 

PRISCILA CRISTINA OLIVEIRA ZIGNANI 
PIMENTEL MESTRADO 

RADILA FABRICIA SALLES MESTRADO 

REGES EVANDRO TERUEL BARRETO MESTRADO 

RENAN FERNANDES CAPELLETTE MESTRADO 

RENATA DE SOUZA COSTA ESPECIALIZAÇÃO 

RICARDO RICCI ESPECIALIZAÇÃO 

ROBERTO ANDREANI JUNIOR DOUTORADO 

ROBSON CARLOS DE SOUZA MESTRADO 

RODRIGO ANTONIO GARCIA ESPECIALIZAÇÃO 
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ROGERIO DE JESUS RIBEIRO MESTRADO 

ROGERIO TADEU RAMIRO ESPECIALIZAÇÃO 

RONEY EDUARDO ZAPAROLI MESTRADO 

ROSA MARIA SOUZA DA COSTA ESPECIALIZAÇÃO 

ROSANA CARDOSO MESTRADO 

ROSANA DE FATIMA GARBIN ESPECIALIZAÇÃO 

ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA MESTRADO 

ROSANA SILVA BONFIM MESTRADO 

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA MESTRADO 

ROSANGELA CAPARROZ GARCIA ESPECIALIZAÇÃO 

ROSMARY BRANDINI BRANCO ESPECIALIZAÇÃO 

RUBENS GUILHEMAT MESTRADO 

SANDRA REGINA ALVES DE SOUZA ESPECIALIZAÇÃO 

SANDRA REGINA DE GODOY DOUTORADO 

SANDRA RENATA JORGE DE AQUINO ESPECIALIZAÇÃO 

SILVIO CLARET AZOL FERNANDES MESTRADO 

SONIA PINATTO SOARES ESPECIALIZAÇÃO 

SUELEN DELANIO BACARO VANZIN MESTRADO 

TANIA REGINA ALESSI ESPECIALIZAÇÃO 

TATIANA DE MATOS GARCIA ZAPAROLI ESPECIALIZAÇÃO 

THAIS VICENTE SANTOS MESTRADO 

TIAGO RIBEIRO CARNEIRO MESTRADO 

TONY ROGERIO DE LIMA DADAMOS DOUTORADO 

VALERIA ALBUQUERQUE VAZ RODRIGUES ESPECIALIZAÇÃO 

VALERIA LIMA MUNHOZ MESTRADO 

VANIA LUIZA FERREIRA LUCATTI SATO MESTRADO 

WELINGTON LUIS CODINHOTO GARCIA MESTRADO 

WELLEN CRISTHINE RAFAEL PERES ESPECIALIZAÇÃO 

WILLIAN GUIMARAES BORGES ESPECIALIZAÇÃO 

WILSON HENRIQUE NEGRAO MESTRADO 
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5- SOBRE FALTAS 

NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NÃO HÁ ABONO DE FALTAS, EXCETO NOS 

SEGUINTES CASOS: 

I - Alunos Reservistas; 

II - Alunos com representação na CONAES. 

 
A ausência das aulas é um direito do aluno garantido pela LDB (Lei de 

Diretrizes e Base) e, para aprovação, o matriculado deve ter frequência mínima de 

75% nas aulas. 

Porém vale lembrar: 
 

1) A administração de tais ausências é de responsabilidade do aluno; 
 

2) A possibilidade de 25% de ausência existe para que o aluno não seja punido em 

caso de impossibilidade de frequentar as aulas por motivos não previstos no(a): 

- DECRETO-LEI Nº 1.044 

- LEI No 6.202 

3) Observe na legislação que doenças infectocontagiosas que não comprometam a 

possibilidade de locomoção ou não limitem suas atividades diárias NÃO SÃO 

PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO DE FALTAS. (por exemplo: atestado de 

conjuntivite, gastroenterite, viroses dentre outros...); 

4) O professor tem a obrigação institucional de registrar falta aos alunos ausentes; 
 

5) Falta coletiva é registrada como falta e não possui abono sistemático; 
 

6) Faltas atribuídas pelo professor, no sistema, só são retiradas com o 

encaminhamento por escrito, do mesmo, ao coordenador do curso com a devida 

justificativa do erro pelo lançamento da ausência; 

7) O aluno, para promoção na disciplina, necessita das duas condições: nota e 

frequência (os quesitos não são excludentes); 

8) Para os casos em que se permite o abono ou compensação de ausências, deve- 

se protocolar o atestado na secretaria da IES (Instituição de Ensino Superior) dentro 

do período de vigência do afastamento, cujo atestado deverá ser convalidado, 

posteriormente, por um profissional da área da saúde designado pela IES. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.202-1975?OpenDocument
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6- SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

O Sistema de Notas da Fundação Educacional de Fernandópolis está normatizado 

através da portaria 04/2011: 

Artigo 1º – A Média Semestral (MS) de aprovação na FIFE é igual a 5,0 pontos 

ou superior. 

 
Artigo 2º - A integralização deste conceito é realizada por duas sistemáticas 

de notas, denominadas N1 e N2 (nota 1 e nota 2, respectivamente). 

 
Artigo 3° - A N1 representa a integralização dos critérios avaliativos com 40% 

(quarenta por cento) da média semestral. 

 
Artigo 4° - A N2 representa a integralização dos critérios avaliativos com 60% 

(sessenta por cento) da média semestral. 

 
Artigo 5° - A equação do cálculo da Média Semestral (MS) se dá pela seguinte 

fórmula: MS = (AV1 x 0,4) + (AV2 x 0,6). 

 
Artigo 6° - Na fórmula mencionada no artigo anterior, AV1 e AV2 são notas das 

avaliações do professor no período correspondente, com valores entre 0,0 

(zero) e 10,0 (dez) pontos. A nota N1 corresponde a AV1 x 0,4 e a N2 

corresponde a AV2 x 0,6. 
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7- REGIME DE DEPENDÊNCIA (DP) 

 

 
A portaria 05/2011 dispõe sobre o sistema de Dependência (DP): 

 
 
 

Artigo 1º – A aprovação do aluno é avaliada individualmente, em cada unidade 

curricular. 

 
 

Artigo 2º - Se o aluno for reprovado em número superior a 4 (quatro) unidades 

curriculares, deverá cursar, obrigatoriamente, o mesmo período letivo. 

 
 

Artigo 3° - O aluno que reprovar em número superior a 4 (quatro) unidades 

curriculares poderá solicitar à Coordenação de seu Curso de Graduação o 

seu enquadramento no Regime Especial (Artigos 63 até 66 do Regimento Geral 

das FIFE). 
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8- REGIME ESPECIAL (RE) - Instrução normativa 01 de 10/08/ 2012 

Artigo 1º - Fica instituído o Regime Especial - RE nas Faculdades 

Integradas de Fernandópolis. 

 
Artigo 2º- O Regime Especial - RE aplicar-se-á às disciplinas que excederem 

o número de 04 (quatro) reprovas ou adaptações no período, desde que 

respeitadas as condições descritas nos parágrafos a seguir: 

 
§ 1º - Os alunos que solicitarem o RE e que ingressarem nas atividades clínicas 

e/ou estágios e/ou práticas profissionais ou qualquer outra atividade da mesma 

natureza, necessitarão de aprovação do Colegiado de Curso, visto que cada 

curso possui regimento ou regulamento próprio e autonomia para 

integralização de tais práticas; 

§ 2º - As disciplinas reprovadas em AD (adaptação) passarão a seguir o regime 

normal de dependência. 

 
Artigo 3º - O RE poderá ser aplicado, em condições especiais, não previstas 

no Artigo 2º, nas condições descritas nos parágrafos: 

 
§ 1º -   Quando solicitado pelo aluno e aprovado pelo Colegiado de Curso; 

§ 2º -   Quando as FIFE não ofertarem a disciplina reprovada ou em adaptação 

no semestre. 

 
Artigo 4º - O RE deverá ser solicitado em ofício próprio, registrado em protocolo 

da Secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias após o início do período letivo. 

 
Artigo 5º - A escolha das disciplinas a serem enquadradas no RE de cada 

aluno ficará sob a responsabilidade do Coordenador. 

 
Artigo 6º - As disciplinas em RE de um período serão automaticamente 

enquadradas em regime de dependência ou adaptação a serem cursadas 

quando ofertadas pelas FIFE. 

 
Artigo 7º - Aluno que possuir RE no último período do curso será 

automaticamente excluído da condição de concluinte, cabendo a este, concluir 

as disciplinas, conforme Artigo 6º desta Instrução Normativa. 

 
Artigo 8º - O deferimento da solicitação do RE é dependente da regularização 

de matrícula do aluno. 
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9- AVALIAÇÃO ESPECIAL (AVE) 

 
Artigo 1º - A Disciplina em Regime de Dependência poderá ser concluída 

através da solicitação, pelo aluno, de uma Avaliação Especial de Suficiência 

(AVE). 

 
§ 1º - A Disciplina em Regime de Dependência será considerada aprovada 

mediante uma nota superior ou igual a 5,0 (cinco) na prova AVE. 

 
§ 2º - No caso de reprova, o aluno poderá solicitar outras provas de Suficiência 

nos semestres subsequentes e sua aprovação fica restrita mediante parágrafo 

1º deste artigo. 
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10- SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE 

ACADÊMICO 

A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico é o Órgão Suplementar de caráter 

executivo, integrante da estrutura das Faculdades Integradas de Fernandópolis, cuja 

finalidade é a de centralizar a administração da vida acadêmica, efetuando o controle, 

registro e a certificação de todos os atos acadêmicos, pertinentes aos cursos de 

graduação, tais como: 

 

I. matrícula; 
 

II. trancamento; 
 

III. desistência; 
 

IV. cancelamento de matrícula; 
 

V. transferência; 
 

VI. aproveitamento de estudos; 
 

VII. avaliação e aproveitamento da experiência extraescolar e da aceleração de 

estudos; 

VIII. regime especial; 
 

IX. oferta de disciplinas em regime especial; 
 

X. oferta de disciplinas em regime intensivo; 
 

XI. estágios supervisionados; 
 

XII. sistema de avaliação; 
 

XIII. colação de grau; 
 

XIV. certificação 
 

XV.revalidação de diplomas de graduação; 
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11- MATRÍCULA 

 

- Matrícula é a vinculação do acadêmico com a Instituição, sendo de 

responsabilidade do mesmo e deve ser renovada a cada semestre letivo, dentro do 

prazo estabelecido. 

 

 
- É vedada a renovação de matrícula em cursos de educação superior, nos termos da 

legislação vigente, ao aluno inadimplente. 

 

 
- A matrícula, a cada semestre letivo, é renovada, automaticamente, quando do 

pagamento da primeira parcela do semestre letivo. 

 

 
- A não renovação de matrícula, dentro dos prazos fixados, implicará na perda da 

vaga. Vale lembrar que o aluno não rematriculado não poderá realizar estágios 

curriculares. 

- Acompanham o requerimento de matrícula inicial os seguintes documentos: 
 

I - Certificado ou diploma de conclusão do ensino médio (original ou cópia 

autenticada); 

II - Histórico Escolar do ensino médio (original ou cópia autenticada); 

III - Certidão de nascimento ou casamento (cópia); 

IV - Quitação com Serviço Militar (cópia); 

V - Cédula de Identidade (cópia); 

VI - Título eleitoral (cópia); 
 

VII - Recibo de pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

VIII - CPF do aluno (cópia). 

 

- O diploma do curso de graduação, devidamente registrado, substitui a prova de 

escolarização do ensino médio. 
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12- DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

- Trancamento de matrícula é a suspensão temporária das atividades acadêmicas 

num determinado período letivo, a pedido do aluno, dentro do prazo estabelecido em 

calendário acadêmico. 

- O trancamento de matrícula só dá direito ao acadêmico de requerer nova matrícula 

após o prazo de, no mínimo, 01 (um) semestre letivo e, no máximo, 02 (dois) anos, no 

decorrer do curso, com prioridade na concessão de vagas. 

- O trancamento total de matrícula é permitido, desde que o aluno esteja adimplente 

com suas mensalidades e serviços oferecidos pelas IES. 

- Ao retornar, o acadêmico ficará sujeito às adaptações curriculares ocorridas na 

matriz do curso. - É vedado o trancamento de matrícula ao acadêmico que: 

I - Estiver em débito com a Instituição; 
 

II - Estiver respondendo a inquérito disciplinar. 

 
 
 

 
13- DA DESISTÊNCIA 

 
- Entende-se por desistência as situações em que o acadêmico: 

 

a) abandonar seus estudos sem efetuar trancamento de matrícula; 
 

b) não renovar sua matrícula. 
 

. 
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14- DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

 
 

- Cancelamento de matricula é o desligamento definitivo do acadêmico da Instituição. 

- O cancelamento de matrícula decorrente de iniciativa do próprio estudante deve ser 

requerido junto à Secretaria Acadêmica. 

- O cancelamento de matrícula efetivado por iniciativa da Universidade será aplicado 

ao acadêmico que praticar infrações disciplinares previstas no Regimento Geral das 

Faculdades, ou que não apresentar a documentação acadêmica solicitada no prazo 

previsto. 

- O reingresso do acadêmico à Instituição estará condicionado à prévia aprovação e 

classificação em novo processo seletivo, podendo requerer aproveitamento de 

estudos. 

 
 
 
 

15- DAS TRANSFERÊNCIAS 

- A transferência para IES, sempre condicionada à existência de vaga no curso e 

somente aceita dentro do período indicado em calendário acadêmico, é feita de 

acordo com o que determina a legislação em vigor, nas seguintes situações: 

- Transferência Externa, de alunos procedentes de cursos de outros 

estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros. 

- As vagas serão concedidas de acordo com os critérios de prioridade fixados neste 

Manual, na seção sobre matrículas. 

- Ao transferir-se, o acadêmico ficará sujeito às adaptações curriculares ocorridas na 

matriz do respectivo curso. 

- A IES aceita transferência, em qualquer época do ano e independente da existência 

de vaga, ao aluno amparado pela legislação que regulamenta as transferências 

compulsórias. 

- A IES concede transferência ao aluno interessado, desde que regularmente 

matriculado, em qualquer época, mediante apresentação de atestado de vaga da 

Instituição de destino. 
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- O acadêmico que estiver em situação de trancamento, para efeitos de 

transferência, deverá renovar sua matrícula para solicitar a transferência para outra 

IES. 

- As FIFE não fornecerão Guia de Transferência ao acadêmico que não mais figurar 

no seu quadro discente. 

- A transferência será feita de acordo com o que determina a legislação em vigor. 

 
 
 

 

16- DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

- Aproveitamento de estudos é o processo de análise dos estudos concluídos na FEF 

e/ou em outra Instituição de ensino superior, com fins de concessão de créditos para 

o curso em que o aluno estiver matriculado ou pretende se matricular. 

- São passíveis de aproveitamento estudos realizados em: 
 

I - Cursos sequenciais; 
 

II - outro curso de graduação; 
 

III - cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) para 

graduação; 

IV - Disciplinas isoladas cursadas em nível de graduação ou pós-graduação. 
 

- O histórico escolar e os planos de ensino correspondentes são os documentos 

necessários para embasar a análise dos currículos, que deverá ser feita pelo 

Coordenador do curso, observando a bibliografia básica e ouvindo o professor da 

disciplina. 

- A dispensa das disciplinas está condicionada a compatibilização do conteúdo e ao 

cumprimento de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga-horária ou à 

aprovação em processo de avaliação de conhecimentos adquiridos através de 

experiências extraescolares. 
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17- DA LICENÇA GESTAÇÃO 
- As  gestantes,  a  critério  médico  ou  a  partir  do  oitavo  mês  de  gestação,  serão 
amparadas  pela  legislação  vigente,  atribuindo-lhes  oportunidade  de  conclusão  das 
disciplinas do período, através de exercícios domiciliares. O início e o fim do período 
em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico. 

- A acadêmica gestante interessada em obter o benefício legal deverá encaminhar 
requerimento  à  Coordenação  de  Curso,  anexando  atestado  médico.  A  acadêmica 
gestante deverá protocolar requerimento junto à Secretaria 

- Em  casos excepcionais,  devidamente  comprovados por  atestado médico,  poderá 
ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. 

- O  rendimento  escolar  da  gestante  será  avaliado  após  seu  retorno  às  atividades 
acadêmicas normais, através das provas que a gestante deixou de realizar e serão 
aplicadas em período diferenciado. 

 
 
 
 

18- COLAÇÃO DE GRAU 
- A Outorga de Grau conhecida no meio acadêmico, como Colação de Grau, é um 

evento obrigatório e oficial, e encerra todos os compromissos acadêmicos do aluno. A 
partir do Ato da Outorga de Grau, o agora egresso, recebe o Certificado de Conclusão 
de Curso e o seu Histórico e neste momento é findado o vínculo com as Faculdades 
Integradas de Fernandópolis – FIFE.

O Ato Oficial de Outorga de Grau da FIFE/FEF é protocolar e acontece na Secretaria 
Acadêmica da Instituição de Ensino.

Por uma questão de ordem nos procedimentos da Outorga de Grau, a Instituição 
determina um calendário para os cursos em dias específicos. Assim os alunos 
concluintes de cada curso devem, obrigatoriamente, procurar a secretaria no dia 
estabelecido. Este procedimento, até o momento, sempre otimizou o tempo em que o 
egresso dispõe para tal ato, evitando a espera e filas.

Cabe ressaltar que, caso o aluno não compareça à secretaria na data estabelecida, 
este deverá entrar em contato, a partir do 1º dia útil posterior ao cronograma 
estabelecido pelas FIFE e agendar nova data.

Os eventos festivos e solenes, oferecidos por empresas de fotos e filmagens não 
possuem qualquer vínculo com a FIFE/FEF. Os diretores, professores, funcionários e 
inclusive representantes da mantenedora poderão se fazer presentes, nestes 
eventos, caso sejam convidados por tais empresas.

A presença dos egressos nos eventos festivos, organizados por empresas de 
formatura, é uma opção de cada aluno. A cessão de direitos de imagem e a 
contratação de serviços de filmagem/fotografia também são decisões particulares, 
sobre as quais a Instituição de Ensino Superior não tem qualquer participação ou 
responsabilidade. Os alunos são responsáveis pelos documentos e contratos que 
assinam com as empresas de formatura.  Os eventos festivos organizados por 
empresas desta natureza devem ser compreendidos como um momento solene, 
alegre, bonito e de congratulação aos seus familiares e amigos.

 

- 

- 

- 

- 

- 
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19- O PORTAL DE ACESSO: FEF VIRTUAL 

 
 

“Poderemos ser a favor ou contra certas tecnologias [...], mas o que 

não podemos nos permitir, inclusive para orientar as novas gerações, 

é delas não termos um conhecimento competente.” (DOWBOR, 2004, 

p.35) 

 

 
O avanço das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação – tem 

propiciado maiores possibilidades de disseminação de informações, facilitando o 

acesso a estas. As TICs são consideradas nos cursos das FIFE como um 

instrumento facilitador da aprendizagem. A sociedade atual sugere que o 

estudante seja alguém que busque construir seu conhecimento, alguém flexível, 

que saiba lidar com as necessidades de maneira criativa e que manifeste vontade 

de aprender, pesquisar e saber. Assim, envolvimento de professores e alunos 

neste cenário bem como sua e contextualização é condição essencial no processo 

de ensino-aprendizagem. Para isso, os projetos pedagógicos contemplam a 

perspectiva interdisciplinar e as TIC. 

A introdução de novas tecnologias mantém a coerência com um novo modo de 

agir do professor, favorecendo a criação de um ambiente criativo e interativo em 

que a sua ação mediadora possa ser eficientemente exercida. 

Existem várias tecnologias que apoiam o processo de ensino-aprendizagem 

dentre essas: 

   Sistemas de gerenciamento de aprendizagem também considerados AVAs 

e conhecidos como LMS (Learning Management System): sistemas que 

oferecem uma grande variedade de ferramentas que apoiam o ensino e 

aprendizagem individual e coletiva. Através destes sistemas é possível a 

distribuição de material didático (textos, imagens, hiperlinks, vídeos, etc.), 

aplicação de testes, avaliações e pesquisas, disponibilização de trabalhos 

extraclasse, criação de textos colaborativamente, avaliação em pares e/ou 

em grupos, discussão virtual, entre outros. 
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Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs): podem ser definidos, na 

perspectiva do usuário, como ambientes que simulam os ambientes presenciais 

de aprendizagem com o uso de TIC (ARAÚJO e MARQUESI, 2008). No âmbito 

educacional estes ambientes são conhecidos como “salas de aula virtuais” ou 

ainda “salas de aula on-line”. 

As FIFE, dentro do contexto das diversidades de tecnologia existentes, 

possui seu próprio sistema de gerenciamento de aprendizagem denominado 

FEFVirtual. O FEFVirtual foi desenvolvido visando integrar em um único ambiente 

ferramentas de apoio à aprendizagem e ferramentas de acompanhamento 

acadêmico. O FEFVirutal possibilitou a inserção do ensino semipresencial nas 

Faculdades Integradas de Fernandópolis no ano de 2008, de   acordo com a lei 

vigente Portaria nº 4.059/04. 

No ensino semipresencial,l instituído virtualmente através do FEFVirtual, 

pressupõe-se autonomia do aprendiz frente aos conteúdos estabelecidos, o aluno 

será autogestor do seu conhecimento, participando de forma ativa de seu curso, 

em suas disciplinas com os elementos disponíveis de comunicação. Dentre as 

disciplinas ministradas semipresencialmente destaca-se Educação e tecnologia da 

informação e comunicação. 

O FEFVirtual possui as seguintes funcionalidades: sala de aula virtual 

(AVA), mural/email, fórum de discussão, atividades, chat, blogs e links com as 

redes sociais. 

- Na “ Sala de aula virtual” tem-se uma apresentação de conteúdo de forma 

interativa e criativa. 

- O “Mural/email” é uma ferramenta que permite a troca de mensagens, de 

forma assíncrona, entre dois ou mais usuários. É utilizada para a difusão de 

informações e comunicação entre docentes e discentes. 

- O “Fórum de discussão” é um diretório online constituído por discussões e 

tópicos. O fórum trata de um tema maior e as discussões são a respeito deste 

tema; elas podem incluir perguntas, comparações, pesquisas e debates. Um 

usuário pode abrir uma linha de discussão para os outros membros do fórum, 
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que irão responder e debater sobre o tema em questão. Professores propõem 

debates e discussões a seus alunos pelo fórum. Como uma ferramenta de 

aprendizagem, os alunos discutem diferentes pontos de vista, pesquisam e, 

automaticamente, constroem coletivamente o conhecimento. 

- O Chat: é uma ferramenta usada para enviar mensagens de texto 

instantâneas, de forma síncrona. É utilizada como uma plataforma de debate; 

enriquecendo pontos de vista e estimulando a diversidade de opiniões. 

- Os Blogs são utilizados como portfólio dos alunos apresentando seus 

trabalhos, como ferramenta para a divulgação de eventos, anúncios, novidades, 

com recurso de feedback dos alunos e como ferramenta de construção de 

conteúdo colaborativo através dos posts. 
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20- DAS DÍSCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS 

 

No ensino semipresencial existem momentos presenciais e a distância. Nos 

momentos presenciais, destacam-se as avaliações e o núcleo de atendimento 

FEFVirtual, localizado no Bloco 3. Nos momentos a distância, destacam-se as 

atividades quinzenais, fórum de discussão, vídeos, material didático interativo 

disponíveis através da tecnologia de comunicação remota e os dvds distribuídos ao 

aluno. 

As disciplinas ministradas na modalidade semipresencial são de formação geral 

e de caráter obrigatório, Políticas ambientais, Educação e tecnologia da informação e 

comunicação, Multiculturalismo e educação inclusiva, Libras - Língua Brasileira de 

sinais e Saúde e qualidade de vida. 

Funcionamento das disciplinas semipresenciais 

 
As disciplinas semipresenciais são disponibilizadas no site da FEF, dentro do 

Portal FEFVirtual. Nesse ambiente estão disponíveis materiais didáticos interativos, 

sugestões de vídeos, links, textos complementares, fórum de discussão, quadro de 

aviso e atividades. 

Esse complexo de atividades é armazenado na base de dados da Instituição, 

ficando disponível para correção, revisão e consulta. As atividades desenvolvidas pelo 

aluno serão avaliadas e sendo entendidas como um processo contínuo, sistemático e 

integral de acompanhamento. 

 
 

Material disponível virtualmente 
 

O material didático do ensino semipresencial é disponibilizado ao aluno através 

do Portal FEFVirtual. Esse conteúdo didático interativo é inserido quinzenalmente.   O 

material didático é construído em flash e uma cópia em PDF e se encontra disponível 

virtualmente para download. Além do material didático virtual existem fóruns, vídeos, 

textos complementares e atividades. 
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A cada aluno será entregue um cd contendo uma vídeo-aula e o material para 

download, que o aluno poderá imprimir o seu próprio material. 

Atividades virtuais 

 
As atividades virtuais serão disponibilizadas quinzenalmente e serão 6 (seis) 

atividades no total. As atividades serão mescladas entre fórum, questões dissertativas 

e de múltipla escolha. 

Atendimento virtual 

 
O atendimento virtual ao aluno será feito pelo(s) professores(s) tutores através 

de chat, fórum de discussão, blogs, twitter e emails. 

Atendimento presencial 

 
O atendimento ao aluno poderá ser feito de maneira presencial, os professores 

tutores estarão disponíveis no laboratório de apoio ao ensino semipresencial para 

sanar as dúvidas. 

Composição da nota 

 
A nota do aluno será composta das atividades virtuais e nota da avaliação 

presencial. 

Isso significa que as atividades virtuais representam 50% (cinquenta por 

cento) da nota e a avaliação presencial os outros 50% (cinquenta por cento). 

Tanto a AV1 quanto a AV2 passarão pelo mesmo processo. 
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21- FALE COM O COORDENADOR 

Para facilitar e agilizar a comunicação entre os alunos com o coordenador do curso 

ou com os responsáveis por algum setor, os alunos podem entrar em contato via email 

disponibilizados a seguir: 
 

CURSO COORDENADOR EMAIL 

Administração Clayton Ap. C.   de Moraes clayton.apartamentocaragua@gmail.
com 

Arq. e Urbanismo Rubens Guilhemat guilhemat@gmail.com 

Biologia Alessandra M. de Lima alessandra@fef.br 

Biomedicina Vânia Luiza F. Lucatti Sato satovania@hotmail.com 

Ciências Contábeis Rogério de Jesus Ribeiro ciencias.contabeis@fef.edu.br 

Com. Soc. - Jornalismo Marcelo dos Santos Matos marcelo@fef.edu.br 

Educação Física Francisco Barbosa Junior jrbarbosa@fef.br 

Enfermagem Gledes P. de F. Rondina gledesrondina@fef.edu.br 

Engenharia 

Ambiental e   Sanitária 

 

Osmar Caon Filho 

 

osmar_caon@yahoo.com 

Engenharia Civil Anna Beatriz Mello abeatriz@fef.edu.br 

Engenharia de 
Alimentos 

 

Osmar Caon Filho 

 

osmar_caon@yahoo.com 

Engenharia de 
Produção 

Clayton Aparecido Cardoso de 
Moraes 

clayton.apartamentocaragua@gmail
.com 

Farmácia Reges E. Teruel  Barreto reges.barreto@fef.edu.br 

Fisioterapia Luciana Marques Barros luciana@fef.edu.br 

Fonoaudiologia Janaina Regina Bosso janaina@fef.edu.br 

Letras Juliana Ap. Sterse Viana juliana@fef.edu.br 

Matemática 
Glaucia R. P. 

Borges Castro glaucia.castro@fef.edu.br 

Nutrição Ana Carolina B Camargo nutricao@fef.edu.br 

Pedagogia Fernanda A Miranda fernanda.miranda@fef.edu.br 

Psicologia Rádila Fabricia Salles radila@fef.br 

Química Osmar Caon Filho osmar_caon@yahoo.com 

Serviço Social Fabiola Falcoski fabiola@fef.edu.br 

Sistemas de 

Informação Guilherme de Morais guilherme@fef.edu.br 

Tec. em Estética e 
Cosmética 

Valéria Lima Munhoz valeria.munhoz@fef.edu.br 

mailto:alessandra@fef.br
mailto:sbmeloss@yahoo.com.br
mailto:marcelo@fef.edu.br
mailto:jrbarbosa@fef.br
mailto:rondina@acif.com.br
mailto:abeatriz@fef.edu.br
mailto:reges.barreto@fef.edu.br
mailto:luciana@fef.edu.br
mailto:janaina@fef.edu.br
mailto:juliana@fef.edu.br
mailto:glaucia.castro@fef.edu.br
mailto:nutricao@fef.edu.br
mailto:fernanda.miranda@fef.edu.br
mailto:radila@fef.br
mailto:osmar_caon@yahoo.com
mailto:fabiola@fef.edu.br
mailto:guilherme@fef.edu.br
mailto:valeria.munhoz@fef.edu.br
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DIRETOR 
ACADÊMICO Ocimar Antonio de Castro ocimar.castro@fef.edu.br 

DIRETOR 
ACADÊMICO 

AUXILIAR 

Reges Evandro Teruel  Barreto reges.barreto@fef.edu.br 

Central de Estagios José Martins Pinto Neto  jmpintoneto@gmail.com 

Pós Graduação, 
Pesquisa e  
Extenção 

  

Cursos Técnicos 
Carlos Antonio de Jesus 
Cabral 

cajcabral@yahoo.com.br 

Pós-Graduação Rubens Guilhemat guilhemat@gmail.com 

mailto:ocimar.castro@fef.edu.br
mailto:reges.barreto@fef.edu.br
mailto:jmpintoneto@gmail.com
mailto:cajcabral@yahoo.com.br
mailto:guilhemat@gmail.com
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22- DICAS DE ESTUDO 

Esqueça o que você aprendeu sobre aprender: variar ambientes, misturar assuntos e 

prêmios são essenciais para fixar conteúdo. Sem abandonar a disciplina, siga 

estas dicas cientificamente comprovadas - e boa sorte! 

a) MUDE DE AMBIENTE 
 

Associamos o conteúdo com o ambiente de estudo. Pense: é mais fácil lembrar-

se do que você come em restaurantes diferentes do que no mesmo refeitório. Forçar 

associações - 1ª Guerra-sala/ 2ª Guerra-cozinha - torna a informação mais 

encontrável quando você precisar dela. 

b) MISTURE ASSUNTOS 
 

Uma sequência de gramática, matemática e história exige mais do cérebro do 

que se concentrar em um assunto por vez. Esse esforço é bom: em vez de engatar no 

piloto automático e não muito concentrado, trocar de assunto faz com que ele retome 

a atenção a cada assunto novo. 

c) DÊ UM TEMPO 
 

Uma sessão na sexta, outra no fim de semana e outra na segunda são 

melhores do que um domingo inteiro de dedicação. Quando você retomar o mesmo 

assunto depois de um tempo, seu cérebro vai fazer uma revisão automática para então 

aprender coisas novas. 

d) FORCE A MEMÓRIA 
 

Tente lembrar-se do conteúdo sem consulta. Recuperar uma ideia é diferente 

de tirar um livro da estante: lembrar altera a forma como a informação será arquivada, 

tornando-a mais acessível e relevante quando precisar dela novamente. 

e) DE MAL A MELHOR 
 

A ordem das matérias deve ser da mais difícil para a mais fácil, ou da menos 

familiar para a mais conhecida. O resultado é que a sessão de estudo vai se tornando 

menos chata conforme progride, prevenindo desistências. 

f) LAZER INCLUÍDO 
 

Estudar pensando em diversão é tão ruim quanto não estudar. Inclua no seu 

planejamento prêmios por dever cumprido: Se você seguir sua programação, pode 

se dar ao luxo de uma sessão de cinema ou um barzinho.. 
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23- BIBLIOTECA 

 
O sistema de Biblioteca das Faculdades Integradas de Fernandópolis atende aos 

universitários, professores e comunidade em geral no âmbito do ensino, pesquisa e 

extensão. Seu acervo abrange todas as áreas do conhecimento, para apoio às 

atividades acadêmicas, científicas e culturais. 

 

A Biblioteca oferece um ambiente agradável, com excelente luminosidade, 

climatização e comodidade, favorecendo o convívio entre usuários e informação em 

prol da construção do conhecimento. 

 
 
 
 

Espaço Área Útil (m2) 

Área do Acervo  277,52 

Área para Leitura 196,03 

Área para Estudo Individual (16 cabines) 35,05 

Área para Estudo em Grupo (8 salas) 54,02 

Área para Consultas e Acesso à Internet 57,09 

Área para Recepção/Atendimento/Sanitários 66,07 

Área para Administração e Processamento Técnico 14,14 

Almoxarifado 13,66 

 

 

O armazenamento do acervo é efetuado em estantes de aço com prateleiras 

reajustáveis, devidamente sinalizadas. Cada obra da coleção encontra-se etiquetada, 

apresentando informações inerentes ao endereço da publicação nas estantes. Nas 

proximidades foram dispostos extintores de incêndio para casos emergenciais. 

 

Quanto ao acesso às coleções é de livre circulação aos leitores, sendo a 

segurança dos itens garantida por mecanismos eletromagnéticos. 

 

O acervo da Biblioteca é aberto, possibilitando aos usuários fácil acesso aos 

recursos bibliográficos disponíveis. 
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Para melhor atender aos seus usuários a Biblioteca funciona, de segunda a 

sexta-feira, das 7h30min às 23h e aos sábados das 7h30min às 11h3min sem 

interrupções de almoço ou jantar. 

 

A organização e o funcionamento da Biblioteca são disciplinados pelo seu 

Regulamento Interno. 

 

Como biblioteca moderna, dotada de recursos tecnológicos atualizados, a 

biblioteca oferece aos seus usuários o seguinte conjunto de serviços: 

 

a) Consulta on line 

 
A comunidade acadêmica e o público em geral (este apenas para consulta 

interna) possuem livre acesso para consultar todos os documentos que integram o 

acervo da Biblioteca. 

 

Na busca do item desejado, além de contar com as facilidades provenientes 

das atividades de processamento técnico da coleção, os leitores podem contar com 

a orientação de pessoal devidamente treinado a atender seus propósitos de pesquisa. 

 

b) Empréstimo de publicações 

 
Desde que devidamente cadastrados no sistema da Instituição, alunos, 

professores e funcionários podem usufruir deste serviço, retirando publicações para 

leitura, consulta e pesquisa em seu domicílio por um prazo pré-determinado. Para 

tanto, é conveniente que o usuário conheça o Regulamento interno da Biblioteca. 

Todos os itens emprestados estão sujeitos às regras previstas neste documento no 

que competem à devolução, renovação, reserva e pagamento de multas. 

 

Excetuando-se as obras de referência (enciclopédias, dicionários, códigos 

etc.), o exemplar de consulta de cada título, publicações periódicas e multimídia 

(vídeos e DVD), todo o acervo pode ser retirado por empréstimo. 

 

c) Orientação bibliográfica aos leitores 
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Serviço que objetiva orientar o usuário quanto aos recursos informacionais 

disponíveis na Biblioteca, ensinando-o a utilizar as fontes de pesquisa existentes, tais 

como, catálogos, bases de dados, Internet, etc. e auxiliando-o na localização dos 

documentos desejados. 

 

d) Levantamento Bibliográfico 

 
Destinado aos membros da comunidade acadêmica, esse serviço consiste, 

basicamente, no levantamento da bibliografia sobre um determinado assunto ou autor, 

segundo as especificações definidas pelo próprio solicitante: idiomas, tipo de material, 

palavras-chave, etc. 

 

Acervo bibliográfico (publicações físicas – livros, periódicos e multimídia) 
 

O acervo bibliográfico está tecnicamente organizado segundo o Sistema de 

Classificação Decimal Universal e catalogação normalizada segundo o CDU. 

 

O material bibliográfico encontra-se à disposição dos docentes e discentes, 

técnico-administrativo e pessoal de apoio da Instituição, bem como da comunidade 

local. 

 

A Biblioteca possui atualmente um acervo com 9.157 títulos de livros, reunindo 

31.742 exemplares e assina regularmente 32 periódicos, somando um total de 2.365 

exemplares de periódicos. Dispõe também de 47 títulos em DVD, com 52 exemplares 

e 157 títulos em CD com 186 exemplares. 

 

Base de dado 
 

A biblioteca virtual disponibiliza acesso a computadores para os acadêmicos 

no próprio ambiente sem qualquer burocracia. A página virtual da instituição mantém 

“link” da biblioteca com a possibilidade de “download” de arquivos e trabalhos 

depositados, possibilidade de busca “on-line”, consulta de mais de 20 periódicos e a 

possibilidade de contato direto com o bibliotecário. Este conjunto de possibilidade de 

acesso à biblioteca contempla adequadamente os objetivos propostos pelo curso, a 

partir do momento em que o usuário pode fazer consultas no acervo por autor, título, 

assunto, série e editor de maneira rápida e eficiente. 
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Política de aquisição, expansão e atualização 

 
A seleção dos títulos adquiridos para o acervo de livros prioriza a proposta 

pedagógica dos cursos. Há, além da preocupação com a qualidade e diversidade da 

coleção, o compromisso com a aquisição do número de exemplares por título em 

quantidades que realmente atendam a demanda dos discentes. 

 

O acervo de periódicos é bastante diversificado, os critérios de seleção das 

assinaturas buscam cobrir os diversos ramos do conhecimento desde generalidades 

até as ciências da saúde, exatas, biológicas, agrárias, sociais e humanas, 

engenharias, linguística e outras. 

 

A aquisição de obras em ampliação e atualização do acervo leva em conta a 

indicação dos docentes para a compra da bibliografia apresentada nos programas das 

disciplinas, em número de exemplares suficientes para atender a demanda. 

 

O bibliotecário realiza periodicamente consultas a catálogos de editores, 

bases de dados, redes nacionais e internacionais de informação, periódicos 

acompanhando sempre lançamentos e atualizações das publicações e oferece essas 

informações à disposição dos docentes. 

 

Os periódicos são adquiridos conforme as solicitações do corpo docente e das 

coordenações de curso. As assinaturas de periódicos são renovadas 

antecipadamente para evitar interrupção na entrega. 
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24- NORMAS DE LABORATÓRIO 

NORMAS DE SEGURANÇA 

 
Embora não seja possível enumerar aqui todas as normas de segurança em 

laboratório, existem certos cuidados básicos, decorrentes do uso de bom senso e de 

conhecimento científico, que devem ser observados. A seguir são apresentados 

alguns procedimentos gerais que devem ser adotados nas aulas práticas. 

Cada laboratório possui normas e procedimentos próprios que ficam à 

disposição dos usuários. Diante da diversidade, o aluno deverá se interar das normas 

de segurança e procedimentos adotados em cada laboratório. 

Procedimentos gerais: 

 
1. Conheça a localização do chuveiro de emergência, do lava-olhos, dos extintores 

de incêndio, dos registros de gás de cada bancada e das chaves gerais 

(elétricas). Saiba usar esses dispositivos. - Mantenha as janelas abertas para 

ventilar o laboratório - Verifique se os cilindros de gás sob pressão estão presos 

com correntes ou cintas. - Ao se retirar do laboratório, verifique se não há 

torneiras (água ou gás) abertas. Desligue todos os aparelhos. – É 

expressamente proibido que os alunos retirem qualquer produto químico 

(especialmente solventes), vidraria ou equipamentos (micropipetas, eletrodos, 

balanças, etc.) dos laboratórios didáticos. Esses materiais podem ser utilizados 

somente para a execução de experiências em aulas práticas e os infratores desta 

norma estarão sujeitos às sanções disciplinares e legais previstas no regimento 

interno. Durante a sua permanência no laboratório use sempre os óculos de 

proteção, avental e nunca use lentes de contato (vapores corrosivos podem ficar 

presos entre a lente e a córnea e, em caso de algum líquido espirrar no olho, o 

lava-olhos não é eficiente). - Não use sandálias ou chinelos, que não protegem 

de respingos e de queda de objetos. Use apenas sapatos fechados, de 

preferência de couro. 

2. Cabelos longos devem estar sempre presos para evitar que peguem fogo ou 

fiquem presos a equipamentos. 
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3. Não fume, não coma e não beba nada no laboratório. Isto pode contaminar 

reagentes, comprometer aparelhos e provocar intoxicação. 

4. Não coloque bolsas, malhas, livros, etc. sobre a bancada, mas apenas o 

caderno de anotações, caneta e calculadora. 

5. Não brinque no laboratório. Esteja sempre atento ao experimento. 

 
6. Não trabalhe sozinho no laboratório. É necessária a presença de outra pessoa 

para ajudar em caso de emergência. O trabalho experimental no laboratório deve 

ser executado somente na presença do professor responsável. 

7. Não receba colegas no laboratório. Atenda-os no corredor. 

 
8. Siga rigorosamente as instruções fornecidas pelo professor. 

 
9. Consulte o professor antes de fazer qualquer modificação no andamento do 

experimento e na quantidade de reagentes a ser utilizada. 

10. Caso esteja usando um aparelho pela primeira vez, leia sempre o manual antes 

e consulte o professor. 

11. Nunca teste um produto químico pelo sabor. 

 
12. Não é aconselhável testar um produto químico pelo odor, porém, caso seja 

necessário, não coloque o frasco sob o nariz. Desloque com a mão, para a sua 

direção, os vapores que se desprendem do frasco. 

 
 

OS ACIDENTES 

 
1. Em caso de acidente, procure imediatamente o professor, mesmo que não haja 

danos pessoais ou materiais. 

2. Todo acidente, por menor que pareça, e qualquer contato com reagentes 

químicos ou agentes biológicos deve ser comunicado ao professor. 

3. Antes de lidar com cada produto químico, saiba o que fazer no caso de contato 

deste com os olhos, a boca ou a pele. No caso de um acidente desse tipo, 
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avise o professor imediatamente e procure o tratamento específico para cada 

caso. 

4. Vidros quebrados devem ser descartados, depois de limpos, em recipientes de 

lixo de vidros. Nunca jogue vidros quebrados no lixo comum, pois podem causar 

cortes no pessoal de limpeza. 

5. Em caso de derramamento de mercúrio, chame imediatamente o professor ou 

o técnico. Vapores de mercúrio são muito tóxicos. 

 
 

25- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 
 
 

O que é a Avaliação Institucional? 
 

É um instrumento que tem como finalidade realizar um diagnóstico institucional. 

Visa aos aspectos globais através dos quais se podem identificar as necessidades de 

adequações necessárias, a fim de ajustar as políticas e ações, dentro de um processo 

permanente da melhoria dos resultados, em prol da satisfação da comunidade 

universitária, e também da sociedade como um todo. 

Quais os objetivos da Avaliação Institucional? 
 

Gerais: Reexaminar e aprimorar o exercício das funções de ensino, pesquisa e 

extensão, além de primar por estabelecer o compromisso político-social voltado para 

a responsabilidade e qualidade de serviços em prol do interesse da comunidade 

regional. 

Específicos: Avaliar as ações políticas, acadêmicas e administrativas com vistas ao 

aprimoramento da gestão universitária e integração das mesmas.- Avaliar, na visão 

do segmento acadêmico, o ensino ministrado pela FEF.* Avaliar, na visão dos 

docentes, o desenvolvimento das práticas de ensino. - Diagnosticar o desempenho 

docente.- Identificar os diferentes problemas enfrentados por alunos e professores no 

processo ensino-aprendizagem e as sugestões de solução por eles apresentadas, no 

sentido de buscar permanentemente a melhoria da qualidade de ensino.- Avaliar o 

desempenho de pessoal técnico-administrativo e serviços gerais.- Avaliar as 

condições de infraestrutura.- Oportunizar um processo permanente de 
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Avaliação Institucional na FEF, garantindo, assim, o aperfeiçoamento, bem como a 

disseminação da cultura da auto avaliação. 

 

 
O que é avaliado? 

 

O ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, a administração, 

a qualidade das práticas docentes, a qualidade dos laboratórios, a biblioteca, os 

registros escolares, os serviços técnico-administrativos, a organização do poder, o 

ambiente físico externo, o espírito e as tendências da vida acadêmica, enfim, todas as 

atividades que são desenvolvidas na instituição. 

Quem participa da Avaliação Institucional? 
 

Todas as pessoas envolvidas com as atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão universitária, e também a sociedade civil organizada, a saber: gestores, 

professores, alunos, funcionários e representante dos principais segmentos da 

sociedade. 

O que é feito com os resultados das avaliações? 
 

Após a leitura dos dados referentes ao resultado das avaliações, eles são 

tabulados e publicados para conhecimento dos alunos, docentes e demais 

funcionários, a fim de que todos conheçam os pontos positivos e negativos 

detectados, e a partir daí a Instituição crie as políticas específicas para a correção dos 

problemas encontrados, realizando um cronograma para suas respectivas correções. 
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26- RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

O aluno deve entender que suas notas são reflexo de suas atitudes e de sua 

responsabilidade. Portanto, se tiver dificuldades com alguma disciplina, aprenda a 

ter INICIATIVA: procure auxílio com um colega, com um monitor ou aluno de outro 

ano, tire as dúvidas com o professor em sala ou nos intervalos, pegue um livro na 

biblioteca para estudar, estude em grupo, mas só não deixe tudo para última hora. 

Buscamos o melhor para nossos alunos. Queremos que eles saiam ao término 

do curso com muita qualidade, com garra, com companheirismo, com dinamismo, que 

saibam trabalhar em grupo, com muita humildade, confiante no conteúdo adquirido e 

em sua capacidade de atuação. 

O estágio é a primeira vivência do aluno com a prática em sua carreira 

profissional e, muitas vezes, abre as portas para um futuro emprego. Sendo assim, 

encare o estágio com profissionalismo e responsabilidade, pois ele é o cartão de 

visitas do primeiro emprego 

LEMBRETE: A Avaliação institucional é um instrumento para melhorar nossa 

Instituição de Ensino, portanto responda sempre com responsabilidade. 

“AS GRANDES COISAS NÃO SE REALIZAM SEM GRANDES 

DIFICULDADES” (VOLTAIRE) 
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