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Estimado Estudante, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Faculdade Raimundo Marinho (FRM), uma das 

instituições mantidas pela Fundação Educacional do Baixo 

São Francisco Dr. Raimundo Marinho, tem o prazer de 

apresentar a você este Manual cujo objetivo é fazê-lo 

conhecedor das normas e dos procedimentos que precisam 

ser observados no âmbito da Instituição. 

Nossa expectativa é de contribuir para o sucesso de seu 

desempenho acadêmico no decorrer do curso! 

 

Desejamos, então, uma boa leitura! 
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CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, 

Tabuleiro do Martins, 
Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 
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Um pouco de história... 
 

A Fundação Raimundo Marinho nasceu em 1971, na cidade de Penedo, a 

partir da iniciativa do ex-prefeito, empreendedor e patrono Raimundo Marinho, com 

o objetivo de oferecer às comunidades ribeirinhas do Baixo São Francisco a 

oportunidade de cursar o nível superior. 

Atualmente, mantém os cursos superiores de administração, direito, 

enfermagem, pedagogia e serviço social. Oferece, ainda, curso técnico em 

enfermagem.  

Além de investir na educação, a Fundação Raimundo Marinho é 

mantenedora de um museu e um memorial na cidade de Penedo: o Paço Imperial 

e o Memorial Raimundo Marinho, contribuindo para o desenvolvimento do 

turismo histórico e cultural não somente do município, mas de todo o Estado.  

Os espaços culturais, desde a sua abertura, contabilizaram a visita de mais 

de 20 mil pessoas. Para os estudantes das escolas públicas, a entrada é gratuita, 

como forma de democratizar a história e o conhecimento. 

 

                                                          Thiago de Lima Sarmento 

Presidente 

 

 

                                                                           

 

 

Lysia Ramalho Marinho 

Presidente 
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O fundador... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Marinho 
Idealizador da Fundação Educacional 

Do Baixo São Francisco 
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Os princípios da FRM 
 

Para atingir os objetivos a FRM apresenta como prioridades, diante de sua 

filosofia de ação, o ensino e a produção do conhecimento, o resgate da cidadania, a 

incorporação e o desenvolvimento tecnológico através da investigação científica e 

da extensão e da prestação de serviços especiais. Os 5 (cinco) princípios 

balizadores são: 

I– A educação integral do cidadão 

consiste da necessidade de continuar 

aprendendo de modo a ser capaz de se 

adaptar, com flexibilidade, às novas 

condições de ocupação e 

aperfeiçoamento, pela preservação e 

difusão dos valores culturais e das 

conquistas científicas em harmonia 

com as exigências espirituais do 

homem; 

II– A formação dos profissionais de 

nível superior, incluindo a formação 

ética, do desenvolvimento, da 

autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, comprometido com sua inserção 

no processo de desenvolvimento 

político-cultural e socioeconômico do 

país e, em particular, da região 

nordeste; 

III– A realização de pesquisas e o 

estímulo às atividades criadoras; 

IV– A extensão do ensino e da 

investigação científica à comunidade, 

mediante cursos e serviços especiais 

prestados ao governo, à sociedade civil 

organizada e aos cidadãos, para 

promover a preservação da cultura, das 

artes, da ciência e da tecnologia; 

V– O intercâmbio com instituições 

congêneres, nacionais e estrangeiras. 
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1. Como se tornar um estudante 

FRM? 
 

As principais formas de admissão nos Cursos de 

Graduação da FRM são: 

 

 

PROCEDIMENTOS: 

 

Todas essas formas de 

ingresso devem ser requeridas 

junto à Secretaria Geral, que 

encaminhará ao Coordenador 

do Curso, o qual decidirá pelo 

deferimento ou não do 

requerimento. Dessa forma, 

você deve se dirigir ao setor 

para maiores informações. 

 

CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, Tabuleiro 

do Martins, Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 
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2. Como efetivar a sua matrícula 
 

Primeiramente, é importante você saber que é esse 

ato que o vincula oficialmente à Faculdade. 

Se você for ingressante, isto é, “estudante fera”, 

aprovado em Processo Seletivo, conforme edital, a sua 

matrícula deverá ser efetivada na Secretaria Geral, que 

recolherá os documentos necessários. Para dirigir-se ao 

setor, leia atentamente as seguintes orientações: 

 

 

PROCEDIMENTOS: 

 

O Ingressante via Processo 

Seletivo deve observar o edital e 

as orientações contidas neste 

manual.  

Caso haja dúvida, precisa entrar 

em contato com a Secretaria 

Geral. 

 

 

CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, Tabuleiro 

do Martins, Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 
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3. Como renovar a sua matrícula 
 

O ato da rematrícula é o que oficializa a 

continuidade de sua vinculação com à Faculdade. Nesse 

sentido, você deve realizar tal procedimento a cada 

semestre de acordo com o prazo fixado em calendário 

acadêmico.  

Para efetivação da matrícula, veja quais passos 

devem ser realizados: 

 

 

ATENÇÃO! 
 

Ao assinar o seu contrato de 

prestação de serviços 

educacionais, você está 

aceitando o Regulamento 

Financeiro. 

No ato da matrícula, caso 

tenha alguma pendência de 

disciplinas você deve 

preencher o seu respectivo 

horário de acordo com a oferta 

acadêmica vigente na 

Secretaria Geral. 

CONTATOS: 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, Tabuleiro 

do Martins, Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 
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PARA SABER + 

 

É importante, antes de se 

desligar do curso/instituição 

(provisória ou definitivamente), 

conversar com o coordenador 

do curso a respeito da situação. 

Para efetivação do 

trancamento, reabertura ou 

cancelamento, procure a 

Secretaria Geral. 

CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, Tabuleiro 

do Martins, Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 

 
 

 
 

 

 

4. Dúvidas sobre trancamento, 

reabertura ou cancelamento de 

matrícula? 
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5. Passos e critérios para trancamento e 

reabertura de matrícula 
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6. Quando você pode solicitar 

dispensa de disciplina(s)? 
 

Se você cursou alguma(s) disciplina(s) em outra 

Instituição de Ensino Superior cujos conteúdos 

programáticos e carga horária equivalem àquelas 

ministradas na FRM, poderá solicitar dispensa dessa(s) 

disciplina(s).  

Para solicitar entre com requerimento junto à 

Secretaria Geral que encaminhará ao Coordenador do 

Curso, o qual fará a análise e decidirá pelo deferimento ou 

indeferimento. 

 

7. Quando se considera abandono 

(desistência) do curso? 
Se você não efetivar sua matrícula e nem fizer o 

trancamento do período letivo, no prazo estabelecido, a 

sua situação será caracterizada como “abandono dos 

estudos”. A consequência será o desligamento do curso.   

Essa situação somente poderá ser revertida, se você:  

1. Pedir readmissão ao curso à Direção Acadêmica, através 

de requerimento, obedecendo aos prazos estabelecidos 

no calendário acadêmico; 

2. Não ultrapassou (ou não ultrapassará) o prazo máximo 

para integralização curricular.  

 Caso haja indeferimento do seu requerimento, para 

dar continuidade aos seus estudos, você precisará 

participar de um novo processo seletivo a fim de convalidar 

seus estudos não concorrendo a vaga no Processo 

Seletivo; podendo, entretanto, ser eliminado nesse 

processo.  

 

 

 

PARA A DISPENSA DE 

DISCIPLINA,  

É INDISPENSÁVEL... 

 

...que você apresente o Plano 

de Ensino da disciplina, no qual 

conste principalmente o 

ementário, conteúdo 

programático, carga horária e 

bibliografia. O Plano de Ensino 

deve estar devidamente 

validado pela instituição de 

origem. 

 

SOBRE O ABANDONO 

 

A situação de abando é gerada 

automaticamente pelo Sistema 

Acadêmico eletrônico, assim 

que ele detecta que a matrícula 

não foi realizada junto à 

Secretaria Geral. Sendo 

assim, em vez de abandonar, é 

preferível trancar. Pois, 

garantirá o direito de validação 

de seus atos acadêmico 

quando retornar.   
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8. Órgãos da FRM responsáveis 

por sua vida acadêmica 

 

 

 

PROCURE A COORDENAÇÃO 

DE SEU CURSO... 

...nas eventuais necessidades 

acadêmicas vivenciadas, pois 

elas devem ser encaminhadas, 

primeiramente, ao respectivo 

coordenador do curso, salvo 

nas situações específicas de 

competência de outros órgãos. 

 

CONTATOS GERAIS: 

Informações Gerais 

maceio@frm.edu.br 

Direção Acadêmica 

da.maceio@frm.edu.br 

Secretaria Geral 

secretaria.maceio@frm.edu.br 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

 

 

mailto:da.maceio@frm.edu.br
mailto:secretaria.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
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9. Uma biblioteca  ao seu dispor! 
 

Em seu percurso acadêmico você será requisitado a 

realizar intensas leituras, pesquisas e aprofundamentos de 

estudos. Sendo assim, é imprescindível que você tenha ao 

seu dispor um acervo básico e complementar das 

disciplinas cursadas, além de recursos eletrônicos, salas e 

gabinetes para estudo. Nesse sentido, a biblioteca da FRM 

oferece os seguintes serviços: 

1. Consulta local; 

2. Empréstimo domiciliar; 

3. Auxílio à pesquisa; 

4. Orientação de normalização bibliográfica, na elaboração de 

trabalhos acadêmicos; 

5. Uso do setor de Informação Digital para pesquisa e digitação de 

trabalhos; 

6. Auxílio às necessidades reprográficas. 

 

Para ter acesso a esses serviços você precisará 

fazer sua inscrição semestralmente, mediante matrícula no 

período do curso vigente. Veja como proceder: 

1. A inscrição, que será 

semestral, é feita na Biblioteca Central mediante apresentação 

de: a) Identidade da faculdade atualizada; b) Fotografia; c) 

Documento oficial; 

2. No ato da inscrição será 

preenchida uma ficha e o leitor assinará o resumo do regulamento 

impresso em seu verso; 

3. A biblioteca deverá ser 

avisada em caso de mudança de endereço ou qualquer outra 

alteração dos dados fornecidos para o preenchimento dessa 

ficha; 

4. Ao leitor é dado um cartão 

de matrícula numerado, intransferível e aceito em todas as 

seções; 

5. A biblioteca deverá ser 

avisada em caso de perda do cartão; 

6. A 2ª via só será expedida 

7 (sete) dias após esse aviso; 

7. A renovação da inscrição 

é feita na Biblioteca Central, mediante apresentação de: a) Cartão 

de Matrícula do semestre anterior; b) Identidade da Faculdade. 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Segunda à Sexta 

8h às 12h / 13h às 21h45m 

Sábados 

8h às 12h 

 

ATENÇÃO! 
Consulte o 

Regulamento da Biblioteca 

para saber sobre  

Circulação e outras 

informações importantes. 

 

Acesse o site da Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

                        CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes Monteiro, 
9757M, Tabuleiro do Martins, Maceió-

AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, Centro, 
Penedo-AL 

 

 

 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:maceio@frm.edu.br
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10. Conhecendo os seus direitos e 

deveres 
 

Em caso de necessidade, mediante uma situação 

de matrícula, enquadramento curricular, avaliação, 

reposição, prova final, entre outros aspectos, você poderá 

pedir reconsideração às instâncias responsáveis, caso 

você tenha se sentido prejudicado. 

Então, é importante que você conheça seus direitos 

e seus deveres, conforme o Regimento Geral: 

 

DIREITOS 

 

a) às aulas e demais atividades escolares previstas nos 

planos do curso no qual o discente se encontra 

matriculado; 

 

b) a orientação do Colegiado de curso na seleção de 

créditos a serem cumpridos no curso; 

 

d) a participação nas atividades extraclasse, de acordo 

com suas aptidões pessoais; 

 

 

 

 

 

 

f) igualdade de tratamento com seus colegas, sem 

qualquer discriminação de cor, de sexo, de crença 

religiosa ou de ideologia política. 

REPRESENTAÇÃO 

ESTUDANTIL 

 

A representação estudantil tem 

por objetivo promover a 

cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento 

da instituição, vedadas as 

atividades de natureza político-

partidária, bem como a 

participação em entidade 

alheia à FRM. 

O conjunto dos estudantes da 

FRM terá, como entidade 

representativa, o Diretório 

Acadêmico (DA). 

A organização, o 

funcionamento e as atividades 

do DA são definidos em 

estatutos aprovados em 

assembléia estudantil. 

Compete ao DA a indicação da 

representação discente junto 

aos órgãos colegiados da 

FRM, na forma da legislação 

vigente, tendo um 

representante como membro 

do CA. A representação é 

direcionada aos interesses dos 

estudantes, às demais 

categorias integrantes da 

comunidade acadêmica e aos 

setores da sociedade civil 

organizada. 

e) a organização em grêmios, associações e centros 

acadêmicos, instituídos segundo o que estabelece 

este regimento; 
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PARA SABER + 

 

Consulte o  

Regimento Interno da FRM  

 

Acesse o site da Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

 

 

 

CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, Tabuleiro do 

Martins, Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 

 

 

 

 

DEVERES 

 

a) aplicar a máxima diligência no aproveitamento do 

ensino ministrado; 

b) efetuar em dia o pagamento de suas contribuições 

escolares; 

c) observar o regime disciplinar, abstendo-se de atos que 

possam importar em perturbação da ordem e do normal 

funcionamento das aulas e demais atividades escolares, 

de ofensas a colegas, de desrespeito às autoridades 

escolares e aos professores, funcionários, bem como de 

outras irregularidades; 

d) evitar a participação em movimentos que tenham como 

objetivo a paralisação de qualquer atividade escolar;  

e) ter todo interesse pelo bom andamento e progresso da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

f) zelar pela conservação e segurança das dependências, 

instalações, móveis, utensílios, equipamentos, ferramentas 

e materiais outros;  

g) comunicar à Direção qualquer dano ou avaria notado 

em bem patrimonial da Instituição; 

h) responder pelos danos ou avarias causados, por seus 

atos, aos bens da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

i) zelar pela sua saúde e dos colegas, sendo-lhes proibido 

o uso de fumo em recinto fechado, bebidas alcoólicas, 

tóxicos e quaisquer drogas que causem dependência. 

 

 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:maceio@frm.edu.br
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PENAS DISCIPLINARES 

 

Caso você deixe de atender a algum aspecto dos 

deveres citados, estará sujeito as seguintes penas 

disciplinares: 

 

 

PARA SABER + 

 

Consulte o  

Regimento Interno da FRM  

 

Acesse o site da Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

 

 

CONTATOS: 

 

Unidade Maceió 

82 3325.9574  

Unidade Penedo 

82 3551.2161  

 

maceio@frm.edu.br 
penedo@frm.edu.br 

 

Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 9757M, Tabuleiro 

do Martins, Maceió-AL 

 

R. XV de Novembro, S/N, 
Centro, Penedo-AL 

 

 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:maceio@frm.edu.br
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PARA SABER + 

 

Consulte o 

 

Projeto Pedagógico do 

Curso 

 

Acesse o site da Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação 

 

CONTATOS GERAIS: 

Informações Gerais 

maceio@frm.edu.br 

Direção Acadêmica 

da.maceio@frm.edu.br 

Secretaria Geral 

secretaria.maceio@frm.edu.br 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

 

 

 

11. Composição do currículo: sua 

organização e periodização  
 

É importante saber que ao se matricular em um 

curso de graduação da FRM, todas as suas atividades 

formativas as quais compõem o currículo acadêmico 

respaldam-se em Diretrizes Curriculares Nacionais 

normatizadas pelo Ministério da Educação e da Cultura 

(MEC). 

 

Mas, como podemos definir o currículo? 

 

Currículo acadêmico é o conjunto de todas as atividades 
desenvolvidas por você durante o período de 
integralização do seu curso. O currículo não envolve 
apenas as disciplinas e os estágios, mas também outras 
atividades formativas e complementares, como 
extensão, cultura, pesquisa. 

 

Quanto as disciplinas que você precisará cursar, 
elasse classificam em duas modalidades: 

 

Obrigatórias – são aquelas indispensáveis para a sua 
formação; 

Optativas ou eletivas – são de igual importância das 
obrigatórias, porém de caráter complementar a sua 
formação fazendo parte do currículo flexível. 

 

As disciplinas optativas ou eletivas podem ser 
cursadas em qualquer um dos cursos ofertados pela FRM, 
as quais são de áreas afins. Para tanto, é necessário 
observar a existência de vagas, os pré-requisitos, o 
período de matrícula (conforme calendário acadêmico) e o 
horário de oferta para que não choque com as disciplinas 
obrigatórias de seu curso.  

http://www.frm.edu.br/
mailto:da.maceio@frm.edu.br
mailto:secretaria.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
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PARA SABER + 

 

Consulte o 

 

Projeto Pedagógico do 

Curso 

Acesse-o no site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

CONTATOS GERAIS: 

Informações Gerais 

maceio@frm.edu.br 

Direção Acadêmica 

da.maceio@frm.edu.br 

Secretaria Geral 

secretaria.maceio@frm.edu.br 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

 

 

 

Como o currículo é organizado 

  

 Agora que você já sabe que o currículo acadêmico 

é composto não somente por disciplinas (obrigatórias e 

optativas) faz-se necessário entender que as atividades 

acadêmicas têm uma sequência recomendada, isto é, uma 

periodização (organização). 

 Quando se diz “sequência recomendada” 

periodização (organização) é no sentido de que não há 

uma periodização pré-determinada pelo MEC para todas 

as instituições que ofertam o mesmo curso. Assim, a 

organização do currículo depende da concepção 

pedagógica da instituição. Essa concepção é expressa em 

um documento denominado Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), no qual consta, dentre outros elementos, a 

Matriz Curricular enquanto marco estrutural dessa 

periodização. 

 Quanto a periodização, ainda é importante 

entender que: 

 

 
 
a) Na periodização existem disciplinas que devem ser 

cursadas antes de outras de períodos 
subsequentes. Sendo assim, essas disciplinas são 
pré-requisitos, as quais, a depender da aprovação, 
possibilitam você avançar ou não no curso; 

 

b) Na periodização há a definição de início e término 
do curso para atender a duração necessária ao 
curso. Com base no MEC, existe um prazo máximo 
para você completar o seu curso. Se ultrapassar 
este prazo, você será desligado da Faculdade, 
mediante um processo. 

http://www.frm.edu.br/
mailto:da.maceio@frm.edu.br
mailto:secretaria.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
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PARA SABER + 

 

Consulte o: 

Projeto Pedagógico do 

Curso  

Regulamentos e Manuais de 

Estágio, Laboratório de 

Prática e Monitoria 

       Acesse-os no site da 

Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

CONTATOS GERAIS: 

Informações Gerais 

maceio@frm.edu.br 

Direção Acadêmica 

da.maceio@frm.edu.br 

Secretaria Geral 

secretaria.maceio@frm.edu.br 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

12. O currículo em sua dimensão 

prática: estágios, laboratórios 

de prática e monitoria 
 

Os currículos acadêmicos dos cursos da FRM 

contemplam um princípio pedagógico indispensável à uma 

formação profissional de qualidade que é a relação entre 

teoria e prática. Essa relação ocorre de forma privilegiada 

nos estágios curriculares supervisionados, em laboratórios 

de prática e monitoria.  

Conforme a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, os estágios são componentes obrigatórios. A 

política de estágios da FRM é acompanhada pela 

Coordenação Geral de Práticas e Estágio (CGPE).  

 Você também pode realizar estágios não 

obrigatórios face às oportunidades encontradas e seu 

desejo de aprimoramento do aprendizado. Contudo, para 

realizar qualquer estágio, é necessário que exista convênio 

firmado entre a FRM e o local onde o estágio será 

realizado. 

 A prática do estágio, seja ele curricular ou não, se 

baseia no dispositivo legal supracitado e em cada curso 

apresenta algumas especificidades, as quais devem ser 

observadas em seus respectivos regulamentos.  

 Para o curso de Direito, por exemplo, há a 

obrigatoriedade do estágio de todos os estudantes no 

Núcleo de Prática Jurídica.  

 Existem também os Laboratórios de Prática dos 

cursos de Administração, Enfermagem e Pedagogia, 

nos quais os estágios não são obrigatórios nesses 

espaços, mas sim o desenvolvimento de atividades 

didático-pedagógicas integradas às disciplinas dos cursos. 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:da.maceio@frm.edu.br
mailto:secretaria.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
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PARA SABER + 

 

Consulte: 

Projeto Pedagógico do 

Curso  

Regulamentos e Manuais de 

Estágio, Laboratório de 

Prática e Monitoria 

 

Acesse-os no site da 

Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

CONTATOS GERAIS: 

Informações Gerais 

maceio@frm.edu.br 

Direção Acadêmica 

da.maceio@frm.edu.br 

Secretaria Geral 

secretaria.maceio@frm.edu.br 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

      

 

 

 

 

O Programa de monitoria 

 

Outra atividade de relação entre prática e teoria é 

o exercício da monitoria.  

O Programa de Monitoria é coordenado pela 

Direção Acadêmica e tem como objetivo oportunizar a 

você atividades introdutórias à prática docente, 

enriquecendo sua formação acadêmica.  

Para ser monitor é necessário submeter-se à 

seleção que é realizada de acordo com as normas do 

Regulamento de Monitoria e do respectivo Edital de 

convocação de seleção. 

 Por fim, os currículos acadêmicos dos cursos da 

FRM prezam pelo princípio da integração entre teoria e 

prática, tendo como atividades eixos: o ensino, a extensão 

e a investigação científica.  

 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:da.maceio@frm.edu.br
mailto:secretaria.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
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PARA SABER + 

 

Consulte o 

Projeto Pedagógico do seu 

Curso e o Regimento Interno 

Acesse-o no site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Sobre o ENADE 

http://portal.inep.gov.br/enade 

O

u entre em contato com sua 

coordenação: 

 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

 

 

13. Avaliação educacional: 

dimensões e formas 
 

 

A avaliação é um aspecto preponderante para 

garantia do bom desempenho em prol do atendimento da 

qualidade. É por meio dos instrumentos avaliativos que é 

possível verificar se os objetivos estão sendo alcançados.  

 Esses objetivos são de caráter institucional e da 

aprendizagem. A avaliação na FRM, então, ocorre 

nessas duas dimensões. 

 Sendo assim, para que você disponha de um bom 

serviço educacional, são realizadas formas diferenciadas 

de avaliação.   

 Como a qualidade de ensino é avaliada? 

 

Considerando que diversos fatores influenciam na 

qualidade da formação, além do ENADE, também são 

aplicados instrumentos pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) para que você possa avaliar a instituição 

na qual você faz parte e sua qualidade de ensino. 

http://www.frm.edu.br/
http://portal.inep.gov.br/enade
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FXyQEO0Op5HO8M&tbnid=Bj6m-FtbJqrcNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/97558-inscricoes-para-enade-comecam-na-segunda.html&ei=LZX3UbL1Fe3j4APIuoDgDw&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNHCPN1WADTfllk9TTw8-IXyovg0yA&ust=1375266422773012
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:servicosocial.maceio@frm.edu.br
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ATENÇÃO! 

  A avaliação das disciplinas de 

estágio e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) são 

específicas, possuindo 

regulamento próprio. Não existe 

segunda chamada nem exame 

final para estas atividades. 

 

PARA SABER + 

               Consulte o 

Projeto Pedagógico do seu 

Curso e Regimento Interno 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

Acesse-o no site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

 Como a qualidade de ensino é avaliada? 

 

 Como o nível de aprendizagem é verificado? 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:servicosocial.maceio@frm.edu.br
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 Ainda sobre o sistema de avaliação, além das 

avaliações bimestrais, você deve observar atentamente de 

que forma é procedido o Exame Final, caso você não 

atinja a média semestral 7,0 (sete). Se a situação for 

relacionada a alguma disciplina em específico, procure 

inicialmente o professor responsável e, se necessário, o 

Coordenador do Curso que ele orientará você.  

 

 

ATENÇÃO! 

 

A avaliação das disciplinas de 

estágio e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) são 

específicas, possuindo 

regulamento próprio. Não existe 

segunda chamada nem exame 

final para estas atividades. 

 

PARA SABER + 

Consulte o 

Projeto Pedagógico do seu 

Curso e Regimento Interno 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

 

Acesse-ono site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

Curso de 

Administraçãoadministracao.ma

ceio@frm.edu.br 

Curso de 

Direitodireito.maceio@frm.edu.br 

Curso de 

Enfermagemenfermagem.macei

o@frm.edu.br 

Curso de 

Pedagogiapedagogia.maceio@fr

m.edu.br 

Curso de Serviço Social 

ATENÇÃO! 

     A avaliação das disciplinas 

de estágio e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) são 

específicas, possuindo 

regulamento próprio. Não existe 

segunda chamada nem exame 

final para estas atividades. 

PARA SABER + 

             Consulte o 

Projeto Pedagógico do seu 

Curso e Regimento Interno 

      Ou entre em contato com 

sua coordenação: 

Acesse-o no site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
http://www.frm.edu.br/
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:servicosocial.maceio@frm.edu.br
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14. Reposição de Avaliação e  

2ª Chamada de Exame Final 

 

ATENÇÃO! 

      A avaliação das disciplinas 

de estágio e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) são 

específicas, possuindo 

regulamento próprio. Não existe 

segunda chamada nem exame 

final para estas atividades. 

PARA SABER + 

            Consulte o 

Projeto Pedagógico do seu 

Curso e Regimento Interno 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

Acesse-o no site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:servicosocial.maceio@frm.edu.br
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15. Reprovação por falta  
 

 Como mencionado anteriormente, a avaliação é 

um aspecto preponderante para garantia do bom 

desempenho em prol do atendimento da qualidade. Nesse 

sentido, para ter uma excelente formação a sua 

responsabilidade, enquanto estudante, além de outros 

aspectos (ver deveres do estudante) é participar das 

atividades didático-pedagógicas e acadêmicas planejadas 

para o desenvolvimento do currículo formativo. Caso você 

não frequente as atividades, poderá ser reprovado. 

Observe as normas:   

 

ATENÇÃO! 

A avaliação das disciplinas de 

estágio e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) são 

específicas, possuindo 

regulamento próprio. Não existe 

segunda chamada nem exame 

final para estas atividades. 

 

PARA SABER + 

             Consulte o 

Projeto Pedagógico do seu 

Curso e Regimento Interno 

    Ou entre em contato com 

sua coordenação: 

Acesse-o no site da Faculdade: 

http://www.frm.edu.br/ 

 

Ou entre em contato com sua 

coordenação: 

 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

 

http://www.frm.edu.br/
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:servicosocial.maceio@frm.edu.br
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ACESSE:  

Site da Faculdade 

http://www.frm.edu.br/ 

Visite o site do MEC para 

acessar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do seu 

curso: http://www.mec.gov.br/ 

Para mais informações entre 

em contato: 

 

Informações Gerais 

contato@frm.edu.br 

Direção Acadêmica 

da.maceio@frm.edu.br 

Secretaria Geral 

secretaria.maceio@frm.edu.br 

 

Curso de Administração 

administracao.maceio@frm.edu.br 

Curso de Direito 

direito.maceio@frm.edu.br 

Curso de Enfermagem 

enfermagem.maceio@frm.edu.br 

Curso de Pedagogia 

pedagogia.maceio@frm.edu.br 

Curso de Serviço Social 

servicosocial.maceio@frm.edu.br 

16. Para saber +  

Projeto Pedagógico do Curso, 

Regimento, Regulamentos,  

Manuais e Contatos 
 

 

As informações as quais você está tendo acesso 

são um resumo do que consta no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) e também no Regimento da FRM. Para 

saber mais, é importante que você os leia na íntegra, bem 

como os regulamentos e os manuais.  

Em relação ao PPC é importante que você saiba: 

 

Cada curso tem suas Diretrizes Curriculares 

Nacionais definidas pelo MEC, as quais são específicas 

para cada curso. Por isso, os PPC se diferenciam em 

alguns aspectos. Dessa foram, é importante você 

conhecer o seu, bem como as diretrizes do seu curso. 

http://www.frm.edu.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
mailto:contato@frm.edu.br
mailto:da.maceio@frm.edu.br
mailto:secretaria.maceio@frm.edu.br
mailto:administracao.maceio@frm.edu.br
mailto:direito.maceio@frm.edu.br
mailto:enfermagem.maceio@frm.edu.br
mailto:pedagogia.maceio@frm.edu.br
mailto:servicosocial@frm.edu.br


 
 28 

 


