


A FRM

A Faculdade Raimundo Marinho funciona na 
Avenida Durval de Góes Monteiro, 9757, Tabulei-
ro do Martins, na cidade de Maceió, no estado 
de Alagoas – CEP: 57.081-285.

A Faculdade Raimundo Marinho de Maceió 
teve seu início vinculado ao Sistema Estadu-
al de Educação, credenciada pela Portaria nº 
36/2006-GS, de 31 de Julho de 2006, publicada 
no D.O.E. de 02 de Agosto de 2006 e atualmente 
migrou para o Sistema Federal de Ensino. Em 14 
de Março de 2017, a FRM foi Recredenciada pela 
Port. nº 354, dando a instituição o período de 
três anos para a Renovação do Recredencia-
mento.



CURSOS OFERECIDOS



PRINCÍPIOS DA FRM

O corpo docente da Faculdade Raimundo 
Marinho deverá ser inspirado e conquistado, por 
meio de seminários, cursos de curta duração, 
reuniões semanais nas equipes didáticas e ou-
tras atividades, para adquirirem uma fi losofi a 
de educação que oriente sua prática docente e 
sua atitude na sala de aula.

Isto porque uma IES cujo objetivo é desen-
volver toda a potencialidade de seus estudan-
tes, tornando-os criativos, competentes para 
resolver problemas e habilitados a se ajustar 
facilmente às novas situações, necessita inves-
tir muito junto a seus professores para que os 
mesmos possam causar impacto positivo nos 
seus estudantes. 

A preocupação da FRM é de ajudar o es-
tudante a ver a relevância do conhecimento 
para a formação dos valores pessoais e sociais. 
Procura alargar as perspectivas sociais do in-
divíduo, promover seu desenvolvimento moral 
e cultural e aumentar seu senso de responsa-

bilidade e compromisso com a sociedade. E 
será através das experiências vividas na vida 
acadêmica que o estudante deverá aprender a 
trabalhar com muitas alternativas, a suportar a 
ambiguidade e a oposição às suas ideias, acei-
tando responsavelmente os problemas sem ter 
medo de arriscar e de errar.



PRINCÍPIOS DA FRM

Implícita nestas ideias está à crença de que 
o intento maior da Instituição diz respeito a criar 
condições para o desenvolvimento do poten-
cial humano de cada estudante e que a efi -
cácia das estratégias instrucionais poderá ser 
avaliada na base do “quão bem” os estudantes 
estarão preparados para viver “integralmente e 
com sucesso”.

Implícito está também o fato de que o es-
tudante seja envolvido no processo de apren-
dizagem e que este seja signifi cativo para ele. 
Este envolvimento pode ser obtido por meio de 
sua participação no desenvolvimento de todas 
as fases de seu currículo, desde os estágios de 
planejamento até a implementação das estra-
tégias, à avaliação do trabalho realizado e às 
decisões a respeito do planejamento futuro. 

Assim, a Instituição pretende desenvolver um 
modelo de projeto pedagógico personalizado, 
onde as práticas (aprendizagem) sejam vistas 
como uma associação determinada pelo tipo 

de estudante e pelo ambiente (maneiras de en-
sinar). Neste projeto, o estudante precisa ser en-
volvido no planejamento e na implementação 
das estratégias instrucionais, a fi m de torná-lo 
mais motivador e facilitador do desenvolvi-
mento das habilidades de solução de proble-
mas e tomada de decisão.



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
GRÁFICO ORGANIZACIONAL FRM



DIREITOS E DEVERES DO CORPO DOCENTE

A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, preocupa-
da com a qualidade de seus cursos, dará prio-
ridade, na admissão dos seus docentes, à pre-
paração para o exercício do magistério superior 
em programas de mestrado e doutorado, sem 
abrir mão da exigência mínima do título de es-
pecialista em suas contratações.

Os professores da FACULDADE RAIMUNDO MA-
RINHO serão admitidos pelo regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho/CLT.

Para a admissão de docentes, além da quali-
fi cação básica determinada por lei, serão consi-
derados, entre outros, os seguintes fatores re-
lacionados com a matéria ou disciplina para a 
qual é feita a indicação:



 

a) colaborar com a coordenação do curso em 
que trabalha na elaboração e execução do 
planejamento das disciplinas e dos progra-
mas, como também no aperfeiçoamento da 
proposta pedagógica;

b) elaborar o Programa de Disciplina de sua 
disciplina e uniformizá-lo, no caso de disci-
plinas afi ns, com os demais cursos, tendo em 
vista o seu Projeto Pedagógico, além de pro-
mover a sua execução integral após a compe-
tente aprovação;

c) executar as tarefas que lhe forem atribuí-
das;

d) ministrar suas aulas com assiduidade, pon-
tualidade e dedicação, empregando para isso 
os mais efi cientes métodos didáticos possí-
veis; 

e) manter seu Diário de Classe sempre em 
dia, sem rasuras, com registro do assunto das 
aulas ministradas, não podendo retirá-lo do 
recinto da faculdade;

f) julgar as provas e exames dentro do prazo 
que for determinado pelo Calendário Acadê-
mico;

g) comparecer às reuniões dos órgãos cole-
giados a que pertencer;

h) comparecer às solenidades ofi ciais promo-
vidas pela IES;

i) atender às determinações superiores;

j) gerenciar a sala de aula, em conformidade 
com a programação e o horário estabelecido;

CABE AO PROFESSOR DA FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 



k) zelar pela disciplina em geral e, em particu-
lar, na sua classe;

l) cumprir e fazer cumprir as atividades que lhe 
são pertinentes conforme o estabelecido pela 
Coordenação de Curso;

m) anotar as presenças e faltas dos estudan-
tes no Diário de Classe;

n) registrar no Diário de Classe a matéria le-
cionada, o aproveitamento dos estudantes e 
demais ocorrências.

o) cumprir os horários de início e fi nal de suas 
aulas na IES;

p) substituir professor, na ausência deste, por 
solicitação da Coordenação de Curso da FA-
CULDADE RAIMUNDO MARINHO;

q) zelar pela aprendizagem dos estudantes;

r) estabelecer estratégias de recuperação 
paralela para os estudantes de menor rendi-
mento;

s) cumprir, no que couber, o estabelecido no 
presente regimento.

CABE AO PROFESSOR DA FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Já no primeiro dia  de aula, o professor deve 
apresentar-se aos acadêmicos informando sua 
formação acadêmica e eventual experiência 
profi ssional.

No primeiro dia de aula, deve ainda realizar 
uma apresentação detalhada em sala do Pro-
grama de Disciplina da disciplina a ser minis-
trada, informando os horários de aula, a carga 
horária semanal e anual da disciplina, o conte-
údo programático, os critérios de avaliação e a 
bibliografi a recomendada.

É de suma importância a pontualidade do 
professor no início e no término das aulas, po-
dendo o docente ser responsabilizado adminis-
trativa e legalmente quando da habitualidade 
de atrasos.

Ao propor trabalhos aos acadêmicos, so-
mente o professor poderá recebê-los e em ne-

nhuma hipótese será autorizado o recebimento 
pela secretaria acadêmica ou qualquer outro 
departamento.

É dever do docente indicar, ao fi nal de cada 
aula, a fonte bibliográfi ca dos conteúdos minis-
trados, a fi m de permitir aos acadêmicos a con-
sulta o que inclusive deve ser incentivada.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
HORÁRIOS DE AULAS

As aulas na FRM são ministradas, no 
período noturno, no horário de 18:50h às 
22h.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DA COMUNICAÇÃO INTERNA

Avisos, comunicados, orientações, convo-
cações e etc., direcionados ao corpo docente 
serão preferencialmente enviados ao professor 
por e-mail, bem como PELO PORTAL ACADÊMI-
CO dos professores, além de murais internos e 
ainda disponibilizados no ambiente online do 
docente no site da Instituição.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DIÁRIO DE CLASSE

O DIÁRIO DE CLASSE é o histórico das aulas 
ministradas, registrada pelo o Professor, onde 
são registrados a frequência e aproveitamento 
dos alunos bem como o conteúdo visto em sala. 
Com relação ao registro de conteúdo este deve 
manter uma coerência entre o plano de aula e o 
conteúdo anotado.

O DIÁRIO DE CLASSE deve ser preenchido pelo 
professor diariamente, e ao fi nal do semestre 
deverá ser impresso e assinado pelo coordena-
dor de curso e professor.

Não será permitido que outra pessoa, se não 
o docente, preencha o diário de classe SEMA-
NALMENTE.

O DIÁRIO ONLINE é a versão eletrônica do DIÁ-
RIO DE CLASSE, nele o professor, ao fi nal de cada 
bimestre e observado o calendário acadêmico, 
deverá lançar o rendimento (nota bimestral) e o 

total de faltas do acadêmico, individualmente.

O acesso ao DIÁRIO ONLINE é feito por meio 
do AMBIENTE ONLINE do docente no site da FRM.

O acesso a este ambiente é permitido por 
meio de senha individual e intransferível forneci-
da pela secretaria acadêmica.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DIÁRIO DE CLASSE

O lançamento do rendimento acadêmico bi-
mestral, bem como faltas e conteúdos do aluno 
no DIÁRIO ONLINE são obrigatórios, uma vez que 
permite o controle pela Secretaria Acadêmica, 
pelo próprio aluno.

O sistema para lançamento de notas é aber-
to tão logo se iniciem as avaliações bimestrais e 
fecha em data defi nida bimestralmente no ca-
lendário acadêmico vigente.

Uma vez fechado o sistema para lançamen-
to de notas, este só será reaberto ao professor 
mediante justifi cativa plausível para o atraso no 
lançamento. 

Atenção



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
FREQUÊNCIA ACADÊMICA

As gestantes estão amparadas pela Lei nº 
6.202/75, terão direito a exercícios domiciliares, 
fi cando liberadas durante 90 (noventa) dias de 
frequência às aulas.

O acadêmico deverá formalizar o pedido de 
justifi cativa de faltas, mediante requerimento e 
apresentar os documentos comprobatórios na 
Secretaria da Faculdade, num prazo máximo de 
72 (Setenta e duas) horas, da ciência do evento 
(convocação da Justiça, doença ou afastamen-
to da gestante).

O requerimento de justifi cativa, instruído com 
os documentos comprobatórios, será encami-
nhado ao diretor acadêmico, que, após deferi-
mento, será reencaminhado ao Coordenador do 
Curso, que terá um prazo de 3 (três) dias úteis 
para análise, apreciação e devolução à Secre-
taria Acadêmica, que o manterá arquivado jun-
to ao dossiê do aluno.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS

De acordo com as normas regimentais da 
Faculdade, compete ao professor participar das 
reuniões pedagógicas e trabalhos dos órgãos 
colegiados a que pertencer e de comissões 
para as quais for designado. Os professores que 
deixar as normas regimentais estarão sujeitos 
as penalidades disciplinares previstas no Regi-
mento Geral.

As convocações para reuniões serão realiza-
das preferencialmente por e-mail além de tam-
bém erem disponibilizadas no ambiente on-line 
do professor.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
AVALIAÇÃO

O rendimento escolar em cada período é 
aferido por meio de 2 (duas) apurações bimes-
trais (AV1 e AV2), excepcionalmente, por exame 
fi nal.

1ª etapa (AV1), será composta de duas notas:

1. PA - Atividades a critério do professor no 
valor de 0 a 4 pontos, conforme Regulamento de 
Pontos Adicionais;

2. NT1 - Prova escrita conforme Plano de En-
sino com pontuação de 0 a 06 pontos será 
composta de questões dissertativas e questões 
fechadas. A data da prova será prevista em Ca-
lendário Acadêmico.

2ª etapa (AV2), será composta de duas no-
tas:

1. PA - Atividades a critério do professor no 
valor de 0 a 4 pontos, conforme Regulamento de 
Pontos Adicionais.

2. NT2 - Prova escrita conforme Plano de 
Ensino com pontuação de 0 a 06 pontos será 
composta de questões dissertativas e questões 
fechadas. A data da prova será prevista em Ca-
lendário Acadêmico.

As apurações bimestrais do rendimento dis-
cente serão encerradas em épocas fi xadas pelo 
calendário da Faculdade.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
AVALIAÇÃO

Os exames fi nais abrangerão toda a matéria 
lecionada ao longo dos dois bimestres em ava-
liação.

Somente poderão ser realizadas provas fi nais 
das disciplinas cujos créditos hajam sido inte-
gralmente cumpridos.

O estudante que tiver frequência inferior a 
75% será considerado reprovado, sendo- lhe ve-
dada a prestação de exames fi nais.

Na Faculdade inexiste o abono de faltas, a 
não ser nas exceções aprovadas por legislação 
vigente.

Os motivos, entre outros, de militar profi ssio-
nal, de carreira, a serviço de sua corporação, 
substituição de horário e greve, não fazem jus a 
abono de faltas.

O aluno deverá previamente requerer a jus-
tifi cativa de faltas em detrimento de questões 
ligadas a ritos religiosos conforme legislação 
vigente, devendo sua falta ser justifi cada desde 
que apresente com antecedência mínima de 
15 (quinze dias) uma declaração assinada pelo 
representante legal da entidade religiosa, em 
papel timbrado.

1. O discente terá que fazer um trabalho es-
crito, com tema, objetivo e data de entrega;

2. O tema da atividade será defi nida pelo 
professor da disciplina, ouvido o colegiado de 
curso.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
AVALIAÇÃO

Situações de interesse pessoal, como gala, 
casamento, luto, alistamento eleitoral, doação 
de sangue, prestação de serviço militar obri-
gatório, enfermidade e gestação não conferem 
direito a abono de faltas.

Considera-se aprovado por média em qual-
quer disciplina o estudante que, nas duas ava-
liações bimestrais, obtiver média aritmética 
igual ou superior a 7,0 (sete), fi cando, neste 
caso, dispensado da prova fi nal.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
EXAME FINAL

O estudante que, nas avaliações bimestrais, 
não houver obtido média aritmética igual ou 
superior a 7,0 (sete) como resultado global de 
cada disciplina, será submetido ao Exame Fi-
nal, sendo utilizado, para cálculo do resultado 
fi nal, média ponderada, em que o resultado das 
duas avaliações bimestrais receberá cada qual 
peso 3 (três) e o do Exame Final peso 4 (quatro), 
somando-se tais valores e dividindo-os por 10, 
sendo considerado aprovado o aluno que ob-
tiver 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 expressos 
em escala decimal de 0 (zero) a 10 (dez), admi-
tindo-se somente 0,5 (cinco décimos por cento) 
como fração.

No resultado fi nal são computados também 
os centésimos.

É concedida segunda chamada para a pri-
meira ou segunda avaliação a quem requerer 
até 48 (quarenta e oito) horas após a realização 
do prova como defi nido no calendário letivo da 
Faculdade, provando grave impedimento para 
presença e a critério da Direção Executiva.

Pode se submeter à prova de reposição o 
discente que deixar de comparecer a uma das 
avaliações bimestrais, segundo prazo esta-
belecido pelo calendário letivo da Faculdade, 
valendo a nota obtida na reposição como se 
fosse a da prova perdida, sendo exigida, para a 
realização da reposição, comprovação de gra-
ve impedimento a ser avaliada e deferida pela 
Direção Executiva.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DISCENTE

Os estudantes que apresentem extraordiná-
rio aproveitamento nos estudos, demonstra-
do por meio de provas e outros instrumentos 
de avaliação específi cos, aplicados por banca 
examinadora especial, poderão ter abreviado a 
duração dos seus cursos de acordo com o que 
dispõe a LDB e as normas do sistema de ensino.

Parágrafo único – Esta possibilidade é estri-
tamente excepcional, sendo aplicável em rela-
ção aos discentes que demonstrem profundo 
conhecimento da respectiva disciplina, o que 
justifi caria a desnecessidade de cursá-la pos-
suindo

Regulamentação própria, através de resolu-
ção da Direção Executiva.

É permitida a revisão de prova, quando hou-
ver dúvida quanto à identidade do estudante 
que a prestou ou por requerimento do interes-

sado que deseje ter sua avaliação revista por 
outro docente da instituição.

Quando o discente desejar ter a avaliação 
revista deverá requerer tal pleito dentro de um 
prazo de no máximo 72 (setenta e duas) horas 
após a divulgação do resultado da respectiva 
nota.

Em todos os casos de revisão de prova, a 
apreciação do requerimento fi cará a critério do 
Coordenador do Curso, a quem competirá deci-
dir pelo deferimento ou não do requerido.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DOS PONTOS ADICIONAIS



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DOS PONTOS ADICIONAIS



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DOS PONTOS ADICIONAIS

Após o resultado de cada avaliação deverá 
ser informado aos alunos a distribuição referen-
te a cada etapa.

Compete ao Coordenador de curso dirimir 
dúvidas referentes à interpretação deste re-
gulamento, bem como suprir as suas lacunas, 
expedindo os atos complementares que se fi ze-
rem necessários.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
DAS PROVAS

Será no formato de 10 questões, sendo 7 ob-
jetivas e 3 subjetivas por avaliação, com o valor 
total de 6 pontos, para as turmas presenciais e 
híbridas.

A avaliação acontecerá no dia da disciplina, 
presencialmente nas instalações da faculdade, 
para as disciplinas presenciais e disciplinas 
online, no horário de 18h:50mim às 22h.

OBS: Os pontos adicionais devem seguir con-
forme regulamento de Pontos Adicionais, lem-
brando que o professor deverá fazer pelo menos 
duas atividades 



Os alunos matriculados nos cursos de gra-
duação e de pós-graduação, portadores de 
afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 
traumatismos ou outras condições mórbidas, 
determinando distúrbios agudos, caracterizados 
por incapacidade física relativa, incompatível 
com a frequência aos trabalhos escolares, po-
derão solicitar regime especial de aprendizado 
domiciliar, na forma deste regimento e com-
provando por meio de atestado médico, desde 
que se verifi que a conservação das condições 
intelectuais e emocionais necessárias para o 
prosseguimento da atividade escolar e não haja 
prejuízo para o processo de aprendizagem.

O regime especial estende-se à mulher em 
estado de gravidez, a partir do oitavo mês de 
gestação e durante cento e vinte dias.

Aluno deverá dar entrada com atestado mé-
dico, num prazo de 72 horas uteis, após a data 
de emissão.

A ausência às atividades escolares, duran-
te o regime especial, é compensada pela rea-
lização de trabalhos e exercícios domiciliares, 
com acompanhamento de profi ssional desig-
nado pela Coordenação do Curso, realizados 
de acordo com o plano fi xado, em cada caso, 
consoante o estado de saúde do estudante, as 
possibilidades da Faculdade e as necessidades 
de aprendizagem estabelecidas no Projeto Pe-
dagógico de Curso. Para a realização de ava-
liações em domicílio, a faculdade irá designar 
um profi ssional e o aluno se responsabilizará por 
todos os custos necessários.  

DO REGIME ESPECIAL DE APRENDIZADO
DOMICILIAR



Os requerimentos relativos ao regime espe-
cial, disciplinado neste Regimento, devem ser 
instruídos com laudo, fi rmado por profi ssional 
legalmente habilitado, protocolados na Secreta-
ria.

É da competência da Coordenação de Curso, 
a decisão sobre o pedido de regime especial, 
ouvido, se necessário a Direção Acadêmica.

Caberá ao discente, arcar com todas as des-
pesas no que diz respeito à aplicação de provas 
e locomoção docente, caso seja necessário.

DO REGIME ESPECIAL DE APRENDIZADO
DOMICILIAR



Os membros do corpo docente estão sujeitos 
às seguintes penalidades disciplinares:

1. Advertência, oral e sigilosa, por negligência 
no exercício da função docente;

2. Repreensão, por escrito, por falta de cum-
primento dos deveres docentes;

3. Suspensão, no caso de dolo ou culpa, na 
falta de cumprimento dos deveres, bem como 
na reincidência em falta punida com repreen-
são; e

4. Dispensa por:
 a) incompetência didático-científi ca;
 b) ausência a vinte e cinco por
 cento ou mais das aulas e exercícios  

 programados;
 c) descumprimento do programa da disci- 

 plina ou unidade curricular a seu cargo;

 d) desídia no desempenho das    
 respectivas atribuições;

 e) prática de ato incompatível com
 a ética, a moral e os bons costumes;
 f) reincidência nas faltas, sem as devidas  

 justifi cativas ou documento de comprova- 
 ção;

 g) faltas previstas na legislação   
 pertinente.

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DOCENTE



São competentes para aplicação das penali-
dades:

a) de advertência, o Coordenador
 do Curso;

b) de repreensão e suspensão, o Diretor   
 Acadêmico e/ou Geral; e

c) de dispensa de professor ou pessoal   
 não-docente, a Mantenedora,  por propos- 
 ta do Diretor Executivo.

§ 2º Da aplicação das penas de repreensão  
 e suspensão, bem como da de desliga-  
 mento do docente, cabe recurso com efei- 
 o suspensivo ao CAD.

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DOCENTE



Os discentes da FACULDADE RAIMUNDO MARI-
NHO são passíveis de sanções por motivo de in-
frações disciplinares, dentro das normas legais 
e das constantes deste Regimento.

Os discentes fi cam sujeitos às seguintes san-
ções disciplinares:

1. repreensão;
2. advertência;
3. suspensão; e
4. desligamento.

A pena de suspensão implica na consigna-
ção de ausência do aluno durante o período em 
que perdurar a punição, fi cando impedido de 
frequentar as dependências da Faculdade.

Na aplicação de sanções disciplinares, são 
considerados os seguintes elementos:

1. primariedade do infrator;
2. dolo ou culpa;
3. valor e utilidade de bens atingidos; e

Conforme a gravidade da infração, as penas 
de suspensão e desligamento podem ser apli-
cadas independente da primariedade do infra-
tor.

São competentes para aplicação das penali-
dades:

1. de repreensão e de advertência, o Coorde-
nador do Curso; e

2. de suspensão e desligamento, o Diretor 
Executivo;

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DISCENTE



A aplicação de sanção, que implique em 
desligamento das atividades acadêmicas, é 
precedida de processo disciplinar.

A comissão de processo é formada de, no 
mínimo, três membros da comunidade acadê-
mica, sendo dois professores e um servidor não-
-docente, designados pelo Diretor.

A autoridade competente para a imposição 
de penalidade pode agir pelo critério da verda-
de sabida, nos casos em que o membro do cor-
po discente tiver sido apanhado em fl agrante 
pelo seu professor ou outro superior hierárqui-
co, na prática de falta disciplinar e desde que a 
pena a ser aplicada seja de advertência, repre-
ensão ou suspensão.

É cancelado o registro das sanções previs-
tas neste Regimento se, no prazo de um ano 
da aplicação, o discente não tiver incorrido em 
reincidência.

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DISCENTE



As penas previstas neste Regimento são apli-
cadas da forma seguinte:

1. Repreensão, na presença de duas teste-
munhas:

 a) por desrespeito a qualquer membro   
 da administração da Faculdade ou da   
 Mantenedora;

 b) por perturbação da ordem no recinto da  
 Faculdade;

 c) por desobediência às determinações   
 de qualquer membro do corpo docente, 

 ou da administração da Faculdade;
 d) por prejuízo material ao patrimônio
 da Mantenedora, da Faculdade ou do  

 Diretório ou Centro Acadêmico, além da   
 obrigatoriedade de ressarcimento dos   
 danos;

2. Advertência, por escrito:

 a) na reincidência em qualquer dos itens  
 anteriores;

 b) por ofensa ou agressão a membros da  
 comunidade acadêmica;

 c) por injúria a qualquer membro da
 comunidade acadêmica;
 d) por referências descorteses ou    

 desabonadoras a colegas, aos dirigentes  
 ou professores e servidores da Faculdade.

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DISCENTE



3. Suspensão:

 a) na reincidência em qualquer dos itens  
 anteriores;

 b) por ofensa ou agressão grave a    
 membro da comunidade acadêmica;

 c) pelo uso de meio fraudulento nos atos  
 escolares;

 d) por aplicação de trotes a alunos novos,  
 que importem em danos físicos ou morais,  
 ou humilhação e vexames pessoais;

 e) por arrancar, inutilizar, alterar ou fazer  
 qualquer inscrição em editais e avisos   
 afi xados pela administração, no local   
 próprio;

4. Desligamento:

 a) na reincidência em qualquer
 das alíneas do inciso anterior;
 b) por ofensa grave ou agressão aos   

 dirigentes, autoridades e funcionários
 da Faculdade ou a qualquer membro   

 dos corpos docente e discente, da    
 Mantenedora ou autoridades constituídas;

 c) por atos desonestos ou delitos    
 sujeitos à ação penal;

 d) por improbidade, considerada grave,   
 na execução dos trabalhos acadêmicos,  
 devidamente comprovada em processo  
 disciplinar;

 e) por participação em passeatas,    
 desfi les, assembleias ou comícios que 

 possam caracterizar calúnia, injúria ou   
 difamação aos dirigentes ou integrantes  
 da Faculdade ou da Mantenedora ou   
 perturbação do processo educacional.

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DISCENTE



Havendo suspeita de prática de crime, o Dire-
tor deve providenciar, desde logo, a comunica-
ção do fato à autoridade policial competente.

O Diretor pode indeferir o pedido de renova-
ção de matrícula ao aluno que, durante o perío-
do letivo anterior, tiver incorrido nas faltas a que 
se refere o artigo anterior, devidamente com-
provadas.

DO REGIME DISCIPLINAR DO
CORPO DISCENTE



Os membros do Corpo Docente e Técnico 
Administrativo estão sujeitos às seguintes pena-
lidades:

1. Repreensão;
2. Advertência;
3. Suspensão;
4. Dispensa com justa causa.

Aplica-se a repreensão, quando a prática da 
infração for considerada como de natureza leve.

Aplica-se a advertência quando houver rein-
cidência na prática da infração reputada como 
de natureza leve.

Aplica-se a suspensão, quando a prática da 
infração for considerada de natureza média ou 
pela reincidência em advertência ou repreen-
são.

Apena de suspensão varia, conforme a gra-
vidade da falta, entre 01 (um) e 29 (vinte e nove) 
dias.

Aplica-se pena de dispensa com justa causa, 
com rescisão contratual, por falta grave, previs-
ta em lei e nas normas deste Regimento.

A dispensa por justa causa cabe à mante-
nedora, sendo, antes, objeto de parecer da As-
sessoria Jurídica da Faculdade e aprovação do 
CAD.

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO
DOCENTE E TÉC. ADMINISTRATIVO



AULAS PRÁTICAS

O horário de funcionamento dos laboratórios 
será de 18:50 às 22h, de segunda a sexta-feira. 
A reserva dos laboratórios para a utilização aos 
sábados deve ser agendada, pelo professor, na 
recepção do prédio e deve ser comunicada ao 
coordenador de laboratórios.

A gestão de pessoal e o exercício do poder 
disciplinar competem à Coordenação dos La-
boratórios, Coordenação dos Cursos de Gradu-
ação Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina E 
Educação Física e, por fi m, à Direção Executiva.



ATRIBUIÇÕES

Técnico dos Laboratórios 

A Coordenação dos Laboratórios é órgão de 
logística-administrativo, que tem por fi nalidade 
administrar e coordenar as atividades relacio-
nadas ao funcionamento e manutenção.

Estarão subordinadas à Coordenação dos 
Laboratórios os seguintes setores, comissões e 
coordenações:

 a) Comissão de biossegurança; 
 b) Gerencia de resíduos de serviços
 de saúde; 
 c) Laboratórios de Ensino para Área de   

 saúde e Laboratórios de Habilidades   
 (Multidisciplinares I, II, III e IV).

São de competência do Técnico dos Labora-
tórios: 

 a) Coordenar o funcionamento e as   
 atividades dos setores, coordenações

 e comissões; 
 b) Coordenar a compra, aquisição e   

 estoque de equipamentos e materiais; 
 c) Manter os órgãos institucionais    

 superiores informados sobre o    
 funcionamento dos laboratórios e setores  
 de sua responsabilidade; 

 d) Controlar as questões relacionadas
 a serviços gerais, manutenção dos    

 equipamentos e outros serviços    
 necessários ao bom funcionamento

 dos setores sob sua responsabilidade; 
 e) Promover capacitações para os    

 colaboradores visando a melhoria
 dos serviços prestados. 



ATRIBUIÇÕES

Técnico Assistente em Laboratórios 

Compete aos técnicos, sempre sob a super-
visão dos professores dos cursos de graduação 
e pós-graduação: 

 a) Auxiliar os professores nas atividades   
 laboratoriais; 

 b) Manipular materiais e vidrarias sob   
 solicitação do professor; 

 c) Registrar dados e participar da    
 análise das informações relacionadas   
 ao controle administrativo; 

 d) Executar limpeza, assepsia,  desinfecção  
 dos equipamentos e vidrarias;

 e) Receber, conferir e anotar a quantidade  
 e espécie do material recebido para esteri- 
 lização; 

 f) Estocar o material e vidraria;
 g) Aplicar medidas de biossegurança no  

 armazenamento, transporte, manuseio e  
 descarte de produtos e resíduos.

Auxiliares em Serviços Gerais

Compete aos colaboradores dos serviços ge-
rais executar:

 
 a) Trabalhos de limpeza e conservação   

 em geral nas dependências internas e   
 externas dos laboratórios;

 b) Efetuar a limpeza e conservação
 de utensílios, móveis e equipamentos
 em geral, para mantê-los em condições de  

 uso; 
 c) Auxiliar na remoção de móveis e
 equipamentos; 
 d) Separar os materiais recicláveis para   

 descarte (vidraria, papéis, resíduos    
 laboratoriais); 

 e) Reabastecer os banheiros e os    
 laboratórios com papel higiênico, toalhas e  
 sabonetes;

 f) Controlar o estoque e sugerir compras  
 de materiais pertinentes de sua área de   
 atuação; 



ATRIBUIÇÕES

g) Executar outras atividades de apoio   
 operacional ou correlata; 

h) Desenvolver suas atividades utilizando  
 normas e procedimentos de biosseguran 
 ça e/ou segurança do trabalho; 

i) Zelar pela guarda, conservação,    
 manutenção e limpeza dos equipamentos,  
 instrumentos e materiais utilizados, bem   
 como do local de trabalho; 

j) Executar o tratamento e descarte dos   
 resíduos de materiais provenientes do   
 seu local de trabalho; 

k) Executar outras tarefas correlatas,   
 conforme necessidade ou a critério

 de seu supervisor.

Estes funcionários estão sob a supervisão da 
Comissão de Biossegurança em conjunto com 
o setor administrativo e Coordenação Geral dos 
Laboratórios.



LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES

A organização dos materiais ou reagentes de 
uma aula deverá ser solicitada com 72 horas de 
antecedência, que será feita após análise com a 
coordenação técnica dos laboratórios, pois de-
pende da disponibilidade dos materiais e rea-
gentes no estoque, bem como da programação 
do laboratório.

As atividades dos laboratórios são destina-
das as disciplinas em horários previamente de-
terminados pela Coordenação do Curso e dis-
ponibilizados no sistema acadweb.

Aulas complementares deverão ser agen-
dadas com 15 dias de antecedência, desde que 
informe ao técnico responsável pela montagem 
das aulas ou à coordenação de laboratórios.

A reserva dos laboratórios para a utilização 
aos sábados é agendada na recepção do pré-
dio e deve ser comunicada ao coordenador de 
laboratórios.

Se o professor deseja um novo material, equi-
pamento, reagente ou vidraria, ele deverá fazer 
o pedido com a completa especifi cação e jus-
tifi cativa para a coordenação do laboratório, e 
essa incluirá no seu planejamento.



NORMAS GERAIS DE LABORATÓRIOS

Para uma adequada dinâmica e organização 
dos trabalhos realizados nos Laboratórios é ne-
cessário a observação das normas estabeleci-
das, que são descritas a seguir:

 a) é permitida a entrada somente de   
 pessoas autorizadas no laboratório; 

 b) é importante que as aulas transcorram  
 com tranquilidade, sendo fundamental que  
 não haja conversas e outras atividades   
 paralelas durante as mesmas;

 c) a divisão de turmas deve obedecer
 à determinação da Seção de Ensino,   

 sendo que qualquer necessidade da   
 troca de turma entre alunos deve ser   
 realizada no início do semestre letivo,

 com autorização prévia do professor   
 responsável pela Disciplina;

 d) apenas os alunos com aula programa 
 da para o dia deverão permanecer no la - 
 boratório;

 e) a tolerância máxima de 10 minutos   
 será respeitada para a entrada do aluno  

 no laboratório para a aula prática;
 f) sugere-se que o aluno personalize
 os seus materiais e instrumentais, pois
 o laboratório não se responsabiliza
 por objetos perdidos;
 g) sempre que estiver dentro do    

 laboratório, usar jaleco de mangas    
 longas, calças compridas e sapatos   
 fechados; equipamentos de proteção   
 individual - EPI (luvas, touca, gorro,    
 máscara, óculos, etc.), conforme    
 Regulamento do laboratório, mesmo

 que não esteja trabalhando, salvo    
 exceções determinadas pelo professor;

 h) não será permitida a frequência nos   
 laboratórios trajando shorts, bermudas,   
 minissaias, camiseta tipo regata, chinelos

 e bonés; e portando bolsas, mochilas ou   
 similares, salvo exceções  determinadas elo  
 professor;



NORMAS GERAIS DE LABORATÓRIOS

i) não é permitido beber, comer, fumar ou
aplicar cosméticos dentro do laboratório; 
j) caso o aluno tenha alguma ferida exposta,
esta deve estar devidamente protegida; 
k) deve-se tomar os devidos cuidados com
os cabelos, mantendo-os presos;
l) o aluno deve verifi car, previamente
às aulas práticas, todo o instrumental, 
reagentes e materiais requisitados
para a realização das mesmas;
m) em caso de dúvidas, ou se algo anormal
tiver acontecido, chamar o professor imedia-
tamente; 
n) para utilizar produtos químicos, ligar
ou desligar qualquer equipamento, é
necessário auxílio e autorização do 
professor ou do auxiliar de laboratório;
o) abrir armários somente com a presença
do professor ou do auxiliar de laboratório;
p) o aluno deve estar atento à adequada
utilização dos materiais e reagentes dispo-
níveis em cada aula prática para evitar des-
perdícios e deve cuidar adequadamente dos

equipamentos, instrumentais, vidrarias
e utensílios do laboratório;
q) não será permitida a saída do laboratório
com material, instrumentais, vidrarias e rea-
gentes de consumo ou permanente perten-
cente ao mesmo;
r) ao fi nal de cada aula prática a bancada de
trabalho deve fi car devidamente limpa e ar-
rumada;
s) o aluno deve manter o seu celular no
modo silencioso, modo avião, ou ainda des-
ligado durante as aulas, atendendo-o so-
mente em casos de urgência;
t) conhecer e cumprir o Regulamento de utili-
zação do laboratório.

 



O Núcleo de Apoio Psicopedagógico tem 
por função prestar atendimento à comunidade 
acadêmica quanto à orientação, apoio nas di-
fi culdades de aprendizado, supervisão e acom-
panhamento quanto à adequação psicossocial 
e pedagógica. O funcionamento do referido Nú-
cleo está disciplinado em regulamento próprio.

NAP - NÚCLEO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO



O Núcleo de Tecnologia da Informação é a 
instância responsável por manter em funciona-
mento os sistemas, laboratórios e equipamen-
tos da Faculdade, dando manutenção, provi-
denciando as ações de atualização e gerindo as 
bases de dados necessárias ao funcionamento 
adequado da gestão acadêmica, administrativa 
e fi nanceira da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO.

O NTI é composto por técnicos e monitores 
em TI, tem sua coordenação designada pela 
Direção Executiva da FACULDADE RAIMUNDO MA-
RINHO.

O coordenador do NTI será responsável, além 
do NTI, pelo laboratório de informática. O NTI tem 
seu funcionamento disciplinado em regulamen-
to específi co.

NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO



O Estágio Curricular Supervisionado é conce-
bido como conteúdo curricular implementador 
do perfi l do formando, consistindo numa ativi-
dade obrigatória, mas diversifi cada, tendo em 
vista a consolidação prévia dos desempenhos 
profi ssionais desejados, segundo as peculiari-
dades de cada curso de graduação.

O Estágio estará concluído, após o estudan-
te ter experimentado as situações de ativida-
des práticas na sua esfera profi ssional. Estas 
atividades devem ser acompanhadas pelos 
supervisores (Professores da FRM) que deve-
rão cumprir o programa do Estágio e preencher 
mensalmente o formulário/relatório.

As atividades de Estágio previstas na Lei 
11.788, de 25 de setembro de 2008, tem por fi na-
lidade principal e básica aproximar o estudante 
regularmente matriculado na FRM à comunida-
de, estabelecendo uma relação de reciprocida-

de com a Instituição.

Cada curso terá em seu regulamento próprio 
de estágio, bem como no projeto pedagógi-
co de cada curso, o total e o formado de como 
acontecerá o estágio.

O Estágio supervisionado, seja ele obrigatório 
ou não obrigatório, seguem as mesmas regras. 
Cabe ressaltar que os estágios acontecerão no 
turno diurno para cursos como Administração, 
Direito, Pedagogia e Serviço Social. Já para os 
cursos da saúde, enfermagem e Estética e Cos-
mética, alguns estágios serão no turno noturno 
e outros no turno diurno (matutino e/ou vesper-
tino), respeitando a natureza de cada estágio.

ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO



Tanto para o Estágio Obrigatório, como o Não 
Obrigatório as regras são  as mesmas, obede-
cendo os seguintes requisitos:

a) Convênio com a Instituição;
b) Termo de estágio em 3 vias;
c) Controle de frequência;
d) Relatório de atividades desenvolvidas;
e) Relatório de conclusão do estágio.

ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO



TRABALHO DE CURSO

A atividade TC é desenvolvida sob a coorde-
nação do professor da disciplina Trabalho de 
Curso.

O professor de TC é auxiliado em suas ativi-
dades pelos professores-orientadores.

Ao Coordenador de TC compete:

a) elaborar, semestralmente, o calendário de
todas as atividades relativas ao TC;
b) atender aos alunos matriculados nas ativi-
dades relativas ao TC;
c) encaminhar e receber dos professores-o
rientadores relatórios das atividades relativas
ao TC;
d) convocar, sempre que necessário, reuni
ões com os professores orientadores e alunos
matriculados nas disciplinas relativas ao
TC;
e) indicar professores-orientadores para os
alunos, quando estes não fi zerem a escolha;
f) enviar a biblioteca, em formato digital, o

citado trabalho, após todas as correções e
pareceres da banca examinadora e profes-
sor-orientador;
g) tomar, no âmbito de sua competência to-
das as demais medidas necessárias ao efeti-
vo cumprimento deste Regulamento;
h) gerir todos os documentos pertinentes ao
trabalho de TC.



TRABALHO DE CURSO
DOS PROFESSORES ORIENTADORES

O TC será desenvolvido sob a orientação de 
um professor-orientador para no máximo, seis 
trabalhos.

Parágrafo Único: Aos professores- orienta-
dores serão alocadas horas, em sua jornada 
semanal de trabalho, para o exercício de suas 
atividades extraclasse.

Cabe ao aluno escolher o professor- orien-
tador conforme o tema a ser desenvolvido, e os 
professores disponíveis, fazendo a eles o convite, 
levando em consideração os prazos estabeleci-
dos no cronograma a ser elaborado pelo coor-
denador do TC.

Ao assinar a Carta de Aceite, o professor está 
assumindo a orientação do aluno.

Pode o aluno contar com a colaboração de 
outro professor da FRM/PENEDO, que não o seu 

orientador, ou de profi ssional que não faça par-
te do corpo docente dos cursos de graduação 
da FRM/PENEDO, atuando como co-orientador, 
desde que obtenha a aprovação de seu orien-
tador.

O nome do co-orientador deve constar nos 
documentos e relatórios entregues pelo aluno, 
formalizando por meio de carta de aceite.

Na situação em que o aluno não encontre 
nenhum professor que se disponha a assumir 
a sua orientação, cabe ao coordenador de TC 
decidir a respeito.



TRABALHO DE CURSO
DOS PROFESSORES ORIENTADORES

A responsabilidade pela elaboração do TC 
é integralmente do aluno, o que não exime o 
professor orientador de desempenhar adequa-
damente, dentro das normas defi nidas neste 
regulamento, as atribuições decorrentes da sua 
atividade de orientação.

O não cumprimento do disposto nos artigos 
11 e 23 deste Regulamento autoriza o professor 
a desligar-se dos encargos de orientação, por 
meio de comunicação ofi cial ao Coordenador 
de TC.



 MESTRE,
É AQUELE QUE CAMINHA COM O TEMPO, PROPONDO PAZ, FAZENDO 

COMUNHÃO, DESPERTANDO SABEDORIA.




