


OLÁ, ESTUDANTE!

A (FRM), uma das instituições mantidas pela 
Fundação Educacional do Baixo São Francisco 
Dr. Raimundo Marinho, tem o prazer de apresen-
tar a você este Manual.

Nele você irá encontrar tudo que precisa para 
ter uma jornada incrível com a gente!

Vamos nessa?



OLÁ, ESTUDANTE!

A Fundação Educacional do Baixo São Fran-
cisco Dr. Raimundo Marinho nasceu há mais de 
48 anos, na cidade de Penedo, a partir da ini-
ciativa do ex-prefeito, empreendedor e patrono 
Raimundo Marinho, com o objetivo de oferecer 
às comunidades ribeirinhas do Baixo São Fran-
cisco a oportunidade de cursar o nível superior.

Atualmente, mantém os cursos superiores de 
Administração, Direito, Enfermagem, Estética & 
Cosmética, Pedagogia e Serviço Social. 

Além de investir na educação, a Fundação 
Raimundo Marinho é mantenedora de dois mu-
seus na cidade de Penedo: o Paço Imperial e 
o Memorial Raimundo Marinho, contribuindo 
para o desenvolvimento do turismo histórico e 
cultural de todo o Estado.

Os museus, desde a sua abertura, contabili-
zaram a visita de mais de 20 mil pessoas. Para 
os estudantes das escolas públicas, o ingresso é 
gratuito, como forma de democratizar a história 
e o conhecimento.



O FUNDADOR

Dr. Raimundo Marinho

Idealizador da Fundação Educacio-
nal do Baixo São Francisco, Raimun-
do Marinho (Penedo, 13 de Março 
de 1931 — Junqueiro, 21 de Maio de 
1985) foi um odontólogo, professor, 
empreendedor e político alagoano, 
cuja atuação abrangeu a popula-
ção da região do Baixo São Francis-
co, particularmente a de seu muni-
cípio natal.



OS PRINCÍPIOS DA FRM

Para atingir os objetivos a FRM apresen-
ta como prioridades, diante de sua fi losofi a de 
ação, o ensino e a produção do conhecimento, 
o resgate da cidadania, a incorporação e o de-

senvolvimento tecnológico através da investi-
gação científi ca e da extensão e da prestação 
de serviços especiais.

Missão VocaçãoVisão

Produzir e disseminar o co-
nhecimento nos diversos 
campos do saber, contri-

buindo para o exercício ple-
no da cidadania mediante 

formação humanista, crítica 
e refl exiva,  consequentemen-

te preparando profi ssionais 
competentes e atualizados 
para o mundo do trabalho 

presente e humano.

Ensino, iniciação científi ca e 
extensão com forte vínculo 

com o meio socioeconômico
e cultural, contribuindo para
a formação de profi ssionais 

qualifi cados para o mercado 
de trabalho.

A FRM tem por missão produzir e 
disseminar o saber científi co, de 

modo a contribuir para o desenvol-
vimento humano, social e econô-

mico do povo brasileiro – em parti-
cular dos que se encontram dentro 

do alcance da área de infl uencia 
da Faculdade Raimundo Mari-

nho, cuidando, esta, sobretudo, do 
desenvolvimento da formação em 
nível superior dos que a procuram, 
sempre tendo a sua ação acadê-
mica comprometida com a justiça 
social, a democracia, a cidadania 
e o desenvolvimento sustentável 

local, regional e nacional.



O ato da rematrícula é o que ofi cializa a con-
tinuidade de sua vinculação com à Faculdade. 
Nesse sentido, você deve realizar tal procedi-
mento a cada semestre de acordo com o prazo 
fi xado em calendário acadêmico.

Para a efetivação da matrícula, acompanhe 
os passos na página seguinte.

COMO 
A SUA MATRÍCULA

RENOVAR



Ah, tudo pode ser feito via Portal do Aluno, caso você não tenha 
pendências fi nanceiras. Rápido, prático e sem sair de casa.



Trancamento de Matrícula

É a suspensão temporária de seus estudos, desde 
que o trancamento seja efetuado dentro do prazo es-
tipulado no Calendário Acadêmico, necessitando que, 
para tal, o aluno esteja matriculado e adimplente.

O trancamento de matrícula só pode ser feito após a 
conclusão do Primeiro Período de estudo.

Reabertura de Matrícula

É a sua recondução ao cadastro de alunos ativos e 
deve ser feita conforme os prazos constantes no Calen-
dário Acadêmico.

A reabertura de sua matrícula deverá ser realizada 
observando se será possível concluir o curso dentro do 
prazo máximo de integralização instituído pelo MEC.

Cancelamento de Matrícula

É o encerramento defi nitivo do seu vínculo com o 
curso/Instituição. Ele poderá ser voluntário ou compul-
sório, quando determinado judicialmente ou por fatores 
que fi ram o Regimento Geral e a legislação em vigor.

Ao cancelar a matrícula, todos os atos acadêmicos 
tornam-se nulos, encerrando defi nitivamente seu vín-
culo com o curso e com a Faculdade. Para cancelar a 
matrícula também é necessário estar adimplente.

SOBRE TRANCAMENTO, REABERTURA E
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA



Estar devidamente matriculado no
período em que ocorrer a solicitação;

Ter cursado pelo menos um
semestre letivo do curso;

Preencher requerimento na
Secretaria Geral, fundamentando
a razão do pedido;

Estar em dia com as parcelas
vencidas;

Deferimento do pedido.

PASSOS E CRITÉRIOS
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

01

02

03

04

05

Caso o trancamento seja deferido, deve 
ser observado que:

a) você manterá a sua vinculação com 
o curso;

b) o seu trancamento pode se dar em 
semestres consecutivos ou intercalados, 
desde que não haja o comprometimen-
to do tempo máximo de integralização 
curricular.



Protocolar requerimento
na Secretaria Geral;

Apresentar o comprovante do
pagamento da 1ª parcela do
semestre atual;

Assinar o contrato de prestação
de serviços educacionais e entregar
na Secretaria Geral;

Cumprir o currículo vigente;

Existir vagas na turma para
a qual você pretende retornar.

PASSOS E CRITÉRIOS
REABERTURA DE MATRÍCULA

A reabertura de matrícula só pode ocor-
rer mediante a um trancamento prévio 
da mesma. Em caso de abandono de 
matrícula, o aluno deverá realizar uma 
nova inscrição
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Se você cursou alguma(s) disciplina(s) em 
outra Instituição de Ensino Superior cujos conte-
údos 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 Coorde-
nador do Curso, o qual fará a análise e decidirá 
pelo deferimento ou indeferimento.

QUANDO VOCÊ PODE SOLICITAR
DISPENSA DE DISCIPLINAS?



Se você não efetivar sua matrícula e nem 
fi zer 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:

Para dar continuidade aos seus estudos, o 
estudante deverá passar por um novo processo 
seletivo a fi m de convalidar o seu vínculo estu-
dantil.

QUANDO SE CONSIDERA
ABANDONO DE CURSO?

a) Não ultrapassou (ou não ultrapassa-
rá) o prazo máximo para integralização 
curricular. 



SUCESSO DO ALUNO

DA CC

CAD
Setor criado para acompanhar a jornada

do aluno do início ao fi m. O objetivo é ser ponte 
para a solução dos possíveis problemas que po-
dem surgir durante a graduação. O Sucesso do 

Aluno é facilitador.

A Direção Acadêmica é um órgão de assessoramento 
do CAD, da Direção Geral e dos demais órgãos colegia-
dos e de gestão, cabendo-lhe as atividades de coorde-
nação, supervisão e orientação de todas as matérias de 

natureza acadêmica, bem como o apoio acadêmico-
-didático aos Coordenadores de Curso na proposição e 

execução de programas e projetos da FRM.

Cada curso tem um coordenador, o qual
cabe-lhe a superintendência das atividades aca-

dêmico- pedagógicas do curso. A Coordenação de 
Curso, conforme os preceitos regimentais, é a base 

das funções de ensino, iniciação científi ca e extensão, 
sendo a principal interlocutora entre os alunos e a 

Faculdade.

O Conselho Acadêmico e Administrativo é um órgão 
de natureza normativa, consultiva, deliberativa e juris-
dicional da FRM nos assuntos acadêmicos e de gestão 
interna. Ele é constituído pela representação de todos 

os segmentos da comunidade acadêmica.

JORNADA DO ALUNO

0101

0303 0404

0202



CPA SA

NAP

A Comissão Própria de Avaliação tem por fi nali-
dade elaborar e desenvolver, junto à comunidade 

acadêmica, à administração e aos órgãos colegia-
dos da Faculdade, uma proposta de autoavalia-

ção institucional, além de coordenar e articular os 
processos internos da avaliação da faculdade, de 
conformidade com o que se encontra defi nido nas 

normas em vigor.

O controle acadêmico está a cargo da Secretaria Aca-
dêmica da Faculdade, órgão de administração e exe-
cução acadêmica, composta de uma Secretária Aca-
dêmica e de colaboradores técnico-administrativos. 

Compete à Secretaria: acompanhamento acadêmico 
do aluno, organização dos processos de matrícula (ves-
tibular, transferência, equivalência, reopção e reingres-
so), manutenção dos arquivos acadêmicos, emissão de 

documentos e diplomas.

A Comissão Própria de Avaliação tem por fi nalidade elaborar e desenvol-
ver, junto à comunidade acadêmica, à administração e aos órgãos cole-

giados da Faculdade, uma proposta de autoavaliação institucional, além de 
coordenar e articular os processos internos da avaliação da faculdade, de 

conformidade com o que se encontra defi nido nas normas em vigor.

JORNADA DO ALUNO
0505 0606

0707



UMA BIBLIOTECA AO SEU DISPOR!

Em seu percurso acadêmico você será re-
quisitado 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 biblio-
teca da FRM oferece os seguintes serviços:

Para ter acesso a esses serviços você preci-
sará fazer sua inscrição semestralmente, me-
diante matrícula no período do curso vigente. 
Veja como proceder:

a) Consulta local e virtual;

b) Empréstimo domiciliar;

c) Auxílio à pesquisa;

d) Orientação de normalização bibliográfi ca, 
na elaboração de trabalhos acadêmicos;

e) Uso do setor de Informação Digital para 
pesquisa e digitação de trabalhos;

f) Auxílio às necessidades reprográfi cas.

a) A inscrição é feita na Biblioteca Central mediante 
apresentação de: i) Identidade da faculdade atualizada; 
ii) Fotografi a; iii) Documento ofi cial;

b) No ato da inscrição será preenchida uma fi cha e o 
leitor assinará o resumo do regulamento impresso em 
seu verso;

c) Em caso de mudança de endereço, a atualização 
cadastral deverá ser feita na Secretaria Geral, com a 
entrega do comprovante de residência atualizado;

d) Ao leitor é dado um cartão de matrícula numerado,
intransferível e aceito em todas as seções; 

e) A biblioteca deverá ser avisada em caso de perda do 
cartão;

f) A 2ª via só será expedida 7 (sete) dias após esse avi-
so;

g) A renovação da inscrição é feita na Biblioteca Cen-
tral, mediante renovação de matrícula.



Em caso de necessidade, mediante uma si-
tuação 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:

CONHECENDO OS SEUS
DIREITOS E DEVERES



SEUS DIREITOS

a) Às aulas e demais atividades escolares previs-
tas nos planos do curso em que o discente se en-
contra matriculado;

b) A orientação do Colegiado de curso na sele-
ção de créditos a serem cumpridos no curso;

c) A participação nas atividades extraclasse, de 
acordo com suas aptidões pessoais;

d) A organização em grêmios, associações e cen-
tros acadêmicos, instituídos segundo o que esta-
belece este regimento;

e) Igualdade de tratamento com seus colegas, 
sem qualquer discriminação de cor, de sexo,
de crença religiosa ou de ideologia política.

 A representação estudantil tem por objetivo pro-
mover a cooperação da comunidade acadêmica e o 
aprimoramento da instituição, vedadas as atividades 
de natureza políticopartidária, bem como a participa-
ção em entidade alheia à FRM. O conjunto dos alunos 
da FRM terá, como entidade representativa, o Diretório 
Acadêmico (DA). A organização, o funcionamento e as 
atividades do DA são defi nidos em estatutos aprovados 
em assembleia estudantil. Compete ao DA a indicação 
da representação discente junto aos órgãos colegia-
dos da FRM, na forma da legislação vigente, tendo um 
representante como membro do CA. A representação é 
direcionada aos interesses dos alunos, às demais ca-
tegorias integrantes da comunidade acadêmica e aos 
setores da sociedade civil organizada.



SEUS DEVERES

a) Efetuar em dia o pagamento de suas con-
tribuições escolares: matrículas, mensalidades e 
demais taxas;

e) Zelar pela conservação e segurança das de-
pendências, instalações, móveis, utensílios, equipa-
mentos, ferramentas e outros;

b) Evitar a participação em movimentos que te-
nham como objetivo a paralisação de qualquer
atividade escolar; 

f) Comunicar à Direção qualquer dano ou avaria
notado em bem patrimonial da Instituição;

c) Ter todo interesse pelo bom andamento e pro-
gresso da FRM;

g) Responder pelos danos ou avarias causados, 
por seus atos, aos bens da FRM;

d) Observar o regime disciplinar, abstendo-se de
atos que possam importar em perturbação da or-
dem e do normal funcionamento das aulas e de-
mais atividades escolares, de ofensas a colegas, de
desrespeito às autoridades escolares e aos profes-
sores, funcionários, bem como de outras irregulari-
dades;

h) 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.



PENAS DISCIPLINARES 

Caso você deixe de atender a algum aspecto 
dos deveres citados, estará sujeito às seguintes 
penas disciplinares:

À uma Advertência feita oralmente e em 
caráter particular, não se aplicando em 
caso de reincidência;

Uma Repreensão que será lida perante o 
coordenador do curso e comunicada, por 
escrito, ao aluno punido;

Uma Suspensão que implicará o afasta-
mento do aluno de todas as atividades na 
Faculdade, por um período não inferior a 3 
(três), nem superior a 90 (noventa) dias. A 
pena de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias é aplicada pela Direção Geral, após a 
conclusão de inquérito administrativo;

E à Exclusão, pena disciplinar máxima, re-
sultante de inquérito administrativo, apli-
cada por comissão designada pelo Diretor 
Geral, considerando a gravidade das faltas 
cometidas e os antecedentes do aluno;

Em situações críticas a FRM poderá
ingressar com ações judiciais.
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COMO O CURRÍCULO É ORGANIZADO

Agora que você já sabe que o currículo aca-
dêmico é composto não somente por discipli-
nas (obrigatórias e optativas) faz-se necessário 
entender que as atividades acadêmicas têm 
uma sequência recomendada, isto é, uma pe-
riodização (organização).

Quando se diz “sequência recomendada” pe-
riodização (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 de-
nominado Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 
elaborado pelo Núcleo Docente estruturante, no 
qual consta, dentre outros elementos, a Matriz  
Curricular enquanto marco estrutural dessa pe-
riodização.

Quanto a periodização, ainda é importante 
entender que:

a) Na periodização existem disciplinas que devem 
ser cursadas antes de outras de períodos subse-
quentes. Sendo assim, essas disciplinas são pré-re-
quisitos, as quais, a depender da aprovação, possi-
bilitam você avançar ou não no curso;

b)  Na periodização há a defi nição de início e tér-
mino do curso para atender a duração necessária 
ao curso. Com base no MEC, existe um prazo máxi-
mo para você completar o seu curso. Se ultrapas-
sar este prazo, você será desligado da Faculdade, 
mediante um processo.



O CURRÍCULO EM SUA DIMENSÃO PRÁTICA
ESTÁGIOS, LABORATÓRIOS DE PRÁTICA E MONITORIA

Os currículos acadêmicos dos cursos da FRM 
contemplam um princípio pedagógico indis-
pensável à uma formação profissional de quali-
dade que é a relação entre teoria e prática. Essa 
relação ocorre de forma privilegiada nos está-
gios curriculares supervisionados, em laborató-
rios de prática e monitoria.

Você também pode realizar estágios não 
obrigatórios face às oportunidades encontradas 
e seu desejo de aprimoramento do aprendiza-
do. 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 especifici-
dades, as quais devem ser observadas em seus 
respectivos regulamentos.

Existem laboratórios para aula prática em to-
dos os cursos que requerem essa exigência em 
sua matriz curricular.



PROGRAMA DE MONITORIA

Outra atividade de relação entre prática e 
teoria é o exercício da monitoria.

O Programa de Monitoria será coordenado 
pela Coordenação de Inicação Científi ca e Ex-
tensão em conjunto com os coordenadores de 
cursos e tem como objetivo oportunizar a você 
atividades introdutórias à prática docente, enri-
quecendo sua formação acadêmica.

Para ser monitor é necessário submeter-se à 
seleção que é realizada de acordo com as nor-
mas do Regulamento de Monitoria e do respec-
tivo Edital de convocação de seleção.

Por fi m, os currículos acadêmicos dos cursos 
da FRM prezam pelo princípio da integração en-
tre teoria e prática, tendo como atividades eixos: 
o ensino, a extensão e a investigação científi ca.



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 ins-
trumentos avaliativos que é possível verifi car 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?

ENADE

a) O ENADE faz parte do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior, sendo 
obrigatório para você, que é estudante de 
Curso de Graduação. A defi nição dos alu-
nos que irão participar é realizada pelo MEC 
através de portaria.

b) Este Exame se constitui em um compo-
nente curricular OBRIGATÓRIO. Caso você 
seja convocado a fazer o ENADE e falte, não 
poderá colar grau e, consequentemente, 
não poderá receber o Diploma de Gradua-
ção até que regularize o a sua situação
junto ao MEC.



Como no nível de aprendizagem é verifi cado?

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS

 Considera-se aprovado por média em 
qualquer disciplina o estudante que, nas duas 
avaliações bimestrais, obtiver média aritmé-
tica igual ou superior a 7,0 (sete), neste caso, 
dispensado da prova fi nal.

 O estudante que, nas avaliações bi-
mestrais, não houver obtido média aritmética 
igual ou superior a 7,0 (sete) como resultado 
global de cada disciplina, será submetido ao 
Exame Final, sendo utilizado, para cálculo do 
resultado fi nal, média ponderada, em que o 
resultado das duas avaliações bimestrais re-
ceberá cada qual peso 3 (três) e o do Exame 
Final peso 4 (quatro), somando-se tais valo-
res e dividindo-os por 10, sendo considerado 
aprovado o aluno que obtiver nota igual ou 
superior a 5,0 (cinco), com observância das 

ponderações descritas.

Os resultados conclusivos das avaliações de 
cada bimestre ou da prova fi nal serão expres-
sos em escala decimal de 0 (zero) a 10 (dez), 
admitindo-se somente 0,5 (cinco décimos por 
cento) como fração. No resultado fi nal são 
computados também os centésimos.

Exemplo: cálculo da média semestral:
8 + 6 = 14 : 2 = 7 (APROVADO)



AVALIAÇÃO FINAL

 O aluno que não atingir a média de valor igual ou superior a 7,0 
(sete) na média das avaliações bimestrais, deve ser subetido ao Exa-
me Final. A média da Prova Final é calculada da seguinte forma:

Exemplo: Cálculo da média da Prova Final: 

(2x3)+(8x3)+(PFx4) : 10 = 5,0 
6 + 24 + 4PF : 10 = 5,0

30 + 4PF = 50
4PF = 50 - 30

4PF = 20
PF = 20:4 = 5,0 (APROVADO)



REPOSIÇÃO DE PROVA

Pode se submeter à reposição de prova o 
aluno que deixar de comparecer a uma das 
avaliações bimestrais, segundo o prazo esta-
belecido pelo calendário letivo da Faculdade, 
valendo a nota obtida na reposição de prova 
como se fosse a da prova perdida.

Para a realização da mesma se faz neces-
sário: comprovação de grave impedimento a 
ser avaliada e já deferida pela Coordenação de 
Curso.

O estudante que deixar de comparecer às 
2 (duas) avaliações bimestrais, apenas pode-
rá repor 1 (uma) avaliação, recebendo nota 0 
(zero) na outra.

Atenção!
a) Existe cobrança de taxa para a realiza-
ção da Reposição de Prova;

b) A avaliação das disciplinas de estágio
e do Trabalho de Curso (TC) são específi -
cas, possuindo regulamento próprio. Não 
existe reposição nem exame fi nal para es-
tas atividades;



REPROVAÇÃO POR FALTA

Como mencionado anteriormente, a avalia-
ção é um aspecto preponderante para garantia 
do bom desempenho em prol do atendimento 
da qualidade. Nesse sentido, para ter uma for-
mação de qualidade a sua responsabilidade, 
enquanto aluno, além de outros aspectos (ver 
deveres do aluno) é participar das atividades 
didático-pedagógicas e acadêmicas planeja-
das para o desenvolvimento do currículo forma-
tivo.

Caso você não frequente as atividades, po-
derá ser reprovado. Observe as normas.



REPROVAÇÃO POR FALTA

a) Para que aluno seja aprovado, é preciso que 
tenha nota sufi ciente e frequência igual ou supe-
rior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária da disciplina;

b) No Regimento não existe o abono de falta. 

Sendo assim, situações de interesse pessoal, 
como gala, casamento, luto, alistamento eleitoral, 
doação de sangue e prestação de serviço militar 
obrigatório não conferem direito a abono de fal-
tas. Outros motivos, como atuação militar, servidor 
ou trabalhador, religioso, substituição de horá-
rio de trabalho e greve, também não fazem jus a 
abono de faltas;

c) Em quais situações é possível faltar?

Aqueles amparados pelo Decreto-Lei 1044/69 e as 
gestantes que, segundo os termos da Lei 6202/75, 
podem substituir a frequência por exercícios do-
miciliares. 

d) Atenção!

O aluno não fi ca dispensado de realizar as ava-
liações, que poderão ser aplicadas em domicílio. 
Para esses casos deve ser feito o requerimento 
junto à Secretaria Geral (constando o endereço e 
os seus contatos) o qual será analisado para de-
ferimento.



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 Re-
gimento da FRM. Para saber mais, é importante 
que você os leia na íntegra, bem como os regu-
lamentos e os manuais.

Em relação ao PPC, veja na príxima página o 
que é importante que você saiba:



PPC

a) O Projeto Pedagógico do Curso é estabelecido “a partir da iden-
tidade de cada curso, considerando as demandas da sciedade 
contemporânea, em geral e no contexto do campo de ação pró-
pria da(s) área(s) de saber envolvida(s)”. (FORGRAD, 2003).

b) É no PPC que são estabelecidas os princípios norteadores de 
curso, em consonância com a legislação vigente, como as diretri-
zes do MEC e institucionais.

c) No PPC você encontrá a matriz curricular vigente, os emen-
tários e bibliografi as das disciplinas, as cargas horárias, infor-
mações sobre os laboratórios de prática, estágios, trabalho de 
conclusão de curso, atividades complementares, concepção de 
avaliação, regulamentos e manuais, entre outros elementos e 
documentos específi cos do curso.

Cada curso tem suas Diretrizes Curriculares Nacionais defi nidas pelo MEC, as quais 
são específi cas para cada curso. Por isso, os PPC se diferenciam em alguns aspec-
tos. Dessa foram, é importante você conhecer o seu PPC, bem como as diretrizes do 
seu curso.



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares integram a 
parte fl exível do currículo dos cursos de gradua-
ção, ministrados pela Faculdade Raimundo Ma-
rinho - FRM, sendo o seu integral cumprimento 
indispensável para a Colação de grau, haja vis-
ta que essas atividades são componentes curri-
culares obrigatórios.

As Atividades Complementares são coorde-
nadas pelo coordenador do curso ou, quando 
for o caso, por um professor membro do cole-
giado, designado pela coordenação de cada 
curso.

Cada curso tem suas Diretrizes Curriculares 
Nacionais defi nidas pelo MEC, as quais são es-
pecífi cas para cada curso. Por isso, os PPC se 
diferenciam em alguns aspectos. Dessa foram, é 
importante você conhecer o seu PPC, bem como 
as diretrizes do seu curso.

Vide regulamento.



Os Cursos de graduação da FRM oferecem 
aos alunos Estágios em instituições públicas e 
privadas, com o objetivo de aproximar o aluno 
de seu futuro campo de atuação profi ssional, 
estabelecendo relações efetivas entre a Facul-
dade e o Mercado de Trabalho.

O Programa de Estágios é desenvolvido em 
estrita observância aos comandos emanados 
da Lei nº 11.788/2008, bem como segundo as 
normas estabelecidas no projeto pedagógico 
de cada curso, visando assegurar a qualidade 
e a responsabilidade de todas as partes envol-
vidas. Assim, todos os estágios serão objeto de 
Termos de Convênio intra- institucionais, bem 
como dos Termos Individuais de Estágio, cele-
brados entre a Faculdade, a instituição conce-
dente e o aluno estagiário. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TIPOS DE ESTÁGIO

Estágio obrigatório é aquele defi nido como tal 
no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 
para aprovação e obtenção de diploma.

Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido 
como atividade opcional, acrescida à carga horá-
ria regular e obrigatória.

Atenção!
O estagiário poderá receber bolsa ou ou-

tra forma de contraprestação que venha a 
ser acordada, sendo compulsória a sua con-
cessão, bem como a do auxílio-transporte, na 
hipótese de estágio não obrigatório.fi nal para 
estas atividades;



O presente Regulamento tem por finalidade 
normatizar as atividades de elaboração, apre-
sentação e avaliação do Trabalho de Curso 
(TC), dos cursos de graduação, da Faculdade 
Raimundo Marinho - FRM. O TC deverá ser apre-
sentado na forma de um trabalho desenvolvido 
por acadêmicos, individualmente ou em du-
pla de acordo com a Diretriz Curricular de cada 
curso, apresentado na forma de monografia, 
produção científica ou tecnológica, sob a orien-
tação de um professor do curso.

A aprovação em TC, assim como a aprova-
ção em todas as disciplinas são indispensáveis 
para a colação de grau de qualquer aluno ma-
triculado dos cursos de graduação da FRM MA-
CEIÓ.

Somente será aceito artigo científico inédito 
com parecer de aprovação do Professor Orien-
tador.

Os projetos de TC I que necessitem de apro-

vação de comitê de ética, deverão ser previa-
mente submetidos à plataforma Brasil, antes da 
execução do trabalho.

O TC somente terá validade se o mesmo tiver 
sido elaborado durante o curso das disciplinas 
de TC I e II.

A atribuição das notas ocorrerá após a cor-
reção do trabalho, levando em consideração o 
texto escrito e a apresentação oral, que será de 
20 minutos para apresentação e dez para ar-
guição. Excetua-se a essa regra o TC sem defe-
sa oral, que será levado em consideração ape-
nas o texto escrito.

TRABALHO DE CURSO



Será utilizada, para atribuição das notas, fi -
cha de avaliação individual na qual o professor 
apõe a nota, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).

A nota fi nal do aluno será o resultado da mé-
dia aritmética das notas atribuídas pelos mem-
bros da banca examinadora.

Para aprovação nos TC I e II, o aluno deve ter 
nota igual ou superior a 70 (sessenta), sendo 
50% nota atribuída pelos membros da banca 
examinadora e os outros 50% atribuídos pelo 
professor da disciplina TC I, ouvido o orientador, 
e para o TC II a nota da defesa.

Se reprovado, o Trabalho de Curso poderá ser 
refeito e submetido a uma nova apresentação 
à mesma banca (exceto casos em que algum 
dos docentes e o respectivo suplente não mais 
mantenham vínculo com a instituição), em um 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-
tados a partir da data da primeira apresenta-
ção.

O detalhamento do Trabalho de Curso está 
disciplinado em regulamento próprio, disponibi-
lizado no site da Instituição.

TRABALHO DE CURSO



A Colação de Grau, é um ato acadêmico de 
reconhecimento institucional da conclusão dos 
cursos de Graduação da Faculdade Raimun-
do Marinho, sendo de total responsabilidade da 
Instituição. Trata-se de ato solene, público e de 
caráter obrigatório, restrita a formandos que 
tenham concluído integralmente o curso, e, está 
defi nida em Regulamento próprio.

COLAÇÃO DE GRAU



PARA COLAR GRAU

I) Ter cumprido as disciplinas ou 
módulos da matriz curricular e 
obtido aprovação;

II) Ter cumprido a carga horária 
das Atividades Complementa-
res;

III) Estar regular com a situação 
do ENADE, haja vista que o mes-
mo é componente curricular 
obrigatório, conforme preconi-
za a Portaria Normativa MEC nº 
40/2007;

IV) Estar quite com a Biblioteca;

V) Ter entregue o Trabalho de 
Curso - TC na versão fi nal, no 
formato digital
em CD-ROM (PDF), com capa do 
CD nos moldes da Instituição;

VI) Ter cumprido e entregue os 
relatórios de estágios supervi-
sionados;

VII) Estar sem pendências docu-
mentais junto a secretaria aca-
dêmica.

A cerimônia de colação de grau pode ser re-
alizada em ato:

I. Solene - Com veste talar, em local público 
escolhido pela comissão de formatura e infor-
mado a Instituição;

II. Extemporânea (de Gabinete) – Realizada 
em um ambiente interno da Instituição. 

O detalhamento sobre a cerimonia de Cola-
ção de Grau deverá ser consultado no Regula-
mento, disponibilizado no site da instituição.



Após a Colação de Grau o (a) requerente 
deve preencher O REQUERIMENTO e atestar que 
os documentos estão legíveis. É de responsabi-
lidade do requerimento atraso ou qualquer pro-
blema na expedição do Diploma, devido à falta 
de documentos e/ou informações por apresen-
tação de cópia ilegível.

Documentos Necessários para Expedição do 
Diploma de Graduação:

O SEU DIPLOMA

Atenção!
O prazo para emissão e entrega do diploma 

é de no mínimo 06 meses.

 Certidão de Nascimento ou    
 Casamento –ORIGINAL E CÓPIA;

 Carteira de Identidade – ORIGINAL   
 E CÓPIA; 

 CPF -ORIGINAL OU CÓPIA (caso    
 haja o número na identidade não é   
 necessário apresentar);

 Histórico de Conclusão do 2º    
 Grau–ORIGINAL OU CÓPIA.
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