Manual de Orientação da
Comunidade Acadêmica

Apresentação

Este documento serve de orientação para nossas práticas acadêmicas,
visa orientar nosso percurso na Faculdade Dom Pedro II.
Com sua leitura, estudante e professor, passam a ter clareza de nossa
forma de ser e de fazer, caminhando no sentido da qualidade dos serviços, no
cuidado com o outro e no crescimento contínuo e sustentável.
Ter você como membro de nossa Faculdade é muito importante para
nós, portanto, mantê-lo bem informado, orientado e parceiro em nossas
atividades, eventos e reuniões é fundamental.
Nossa Faculdade integra o grupo Unidom e somos presentes no estado
da Bahia e de Sergipe com a educação presencial e a distância, mas em breve,
estaremos em outros lugares do Brasil, sempre com nosso jeito de fazer
educação.

Faculdade Dom Pedro II

A Palavra do Fundador
Caros Estudantes e Professores,
Nós, agora, estamos buscando novos desafios, novos caminhos, que se
lançam para outras experiências e quantas coisas interessantes, empolgantes,
desafiadoras nos esperam.
Então fico eu a pensar se existe receita para o sucesso, vejo infinidades
de livros de auto-ajuda com textos e receitas mirabolantes. Pessoas que se
amontoam em casas lotéricas em busca do bilhete premiado, mas será que este
é o caminho para o sucesso?
A experiência mostrou que o caminho está em nossos objetivos, em
nossos desafios, em nossa trajetória, naquilo que escolhemos seguir, pode não
ser fácil, mas desde logo devem aprender que o trabalho dignifica, o
conhecimento nos torna referência e a junção dos dois nos proporciona respeito
e reconhecimento pessoal e profissional.
Um início de caminhada pode não ser fácil, precisamos aprender com
nossos erros, comemorar nossos acertos, eu ainda estou tentando não errar,
quando erro, tento aprender com eles. Isso me lembra que por mais que
saibamos, não sabemos tudo.
O risco existe, então se arrisquem, mas não se lancem de cabeça, sejam
temerários, mas não se privem do novo e do inesperado, sejam pontuais
especialmente quando parte daqueles que estão em uma posição de comando,
sua conduta é uma referência para os demais, seus amigos, familiares e futuros
colegas e subordinados. Não exijam dos outros o que vocês próprios não são
capazes de conseguir, use da ética a sua arma, tenha empatia e dignidade em
seus atos, terá respeito e longevidade em toda a sua trajetória profissional e
familiar.

Presidente do Conselho do Grupo Unidom

1. O GRUPO UNIDOM

O Grupo UNIDOM foi fundado em 13 de maio de 2005, com o
Credenciamento da sua primeira IES: Faculdade Dom Pedro II, Portaria MEC nº
1.640, publicada no D.O.U. nº 92 de 16/05/2005. Nascida do de seu Mantenedor
majoritário, Prof. Luiz Brandão Dantas Costa, empresário de sucesso em
Salvador, que, após idealizar uma instituição de educação superior de ponta
para a capital baiana, constituiu um grupo de professores de diversas áreas para
construir o Projeto de Desenvolvimento Institucional da futura IES e os Projetos
Pedagógicos de suas graduações.
Após adquirir sua primeira sede no bairro do Comércio, aderindo ao
Plano de Revitalização Econômica e Cultural da região denominada de Cidade
Baixa, historicamente desvalida da oferta de educação superior, a IES promoveu
reformas significas nessa edificação secular. No ano de 2005 foi recebida a
primeira visita in loco do INEP/MEC com vistas ao credenciamento institucional e
autorização de sua primeira graduação, o Bacharelado em Administração, com
grande associação ao perfil do entorno, que era contemplado por diversas ações
governamentais para a plena revitalização social e econômica.
Dessa forma, a Faculdade Dom Pedro II (FDP II / IES 3588), credenciada
pela Portaria MEC nº 1.640 de 13/05/2005. Surgiu em resposta ao programa do
Estado para a revitalização do Comercio, cabe citar que também houve
investimentos no centro histórico mesmo processo de revitalização, mercado
modelo, plano inclinado, elevador Lacerda, entre outros que objetivaram
geração e emprego, renda para a população promovendo desenvolvimento da
Região Metropolitana de Salvador (RMS).
A FDPII, objetivou atender a novas demandas de mão de obra na fase de
implantação do parque de montagem automotiva, na ampliação do parque
petroquímico, na revitalização e ampliação dos portos, do sistema viário, do
setor de serviços, do turismo e do comércio.
Nosso posicionamento se tornou estratégico por buscar oferecer uma
IES capaz de atender aos jovens de baixa renda, e aos profissionais que atuam
nesta região e tinham dificuldade de encontrar ensino de qualidade acessível as
suas condições financeiras.

A importância e a estratégia adotada por esta IES, desde sua fundação
esteve em atender a população da região da Cidade Baixa, conhecida como
Península Itapagipana, trabalhadores das diversas empresas aqui presentes,
como: indústrias, comércios, serviços do comercio e serviços portuários.
Por estes fatos, a Faculdade Dom Pedro II assumiu o compromisso de
contribuir de forma significativa na formação de profissionais capazes à
aprender e a exercer funções complexas, das quais o fazem diferentes quando
são lideres formadores de opinião e velozes em suas decisões ao que se refere
no controle de ações decisórias nas empresas.
Capacitando esta mão de obra, criamos desenvolvimento social,
crescimento econômico e a mudança cultural desta sociedade tanto da que
freqüenta o bairro do Comércio e seu entorno (Cidade Baixa), bem como
daqueles que os visita como turistas e/ou em busca de trabalho, serviço de
banco, de locas, de ensino superior como o que a FDPII disponibiliza desde 2005.
Estabelecida na Avenida Estados Unidos, bairro do Comércio, a IES
desde seu inicio ofereceu a seus alunos, salas climatizadas, corpo professor de
especialistas, mestres e doutores, áreas de convivência, instalações
administrativas própria para atendimentos customizados, com beck off bem
treinado para servir de apoio no atendimento do frent off.
No surgimento de outros cursos a Faculdade Dom Pedro II promoveu a
otimização das instalações, outros laboratórios foram abertos para os alunos
como os laboratórios de Informática, laboratórios de saúde, de engenharia,
todos atendendo aos cursos conforme as praticas exigidas no mercado onde
nossos alunos depois de formados serão autores.
Crescemos muito foi necessário adquirirmos outra unidade no comercio,
adquirimos um novo prédio, um prédio antigo que antes de ser faculdade,
primeiro foi à sede da Empresa Ferroviária de salvador, e depois ainda foi um
mercado popular, passando por reformas ate ser o campos dois da FDPII, esta
em frente à Praça da Inglaterra, bairro do Comércio, um prédio tombado pelo
IPHA/IPAC, de idade centenária e marcado pela própria história de Salvador.
O campus II ampliou nosso numero de salas, transferiu a administração
do campos I, com modernas dependências administrativas, este nova unidade
proporcionou a instituiçãouma ampla e espaçosa Biblioteca, outras áreas de
convivência, refeitórios para alunos e funcionários, além de um auditório e um
moderno Teatro a disposição da comunidade (único da região).

Sucessivamente, incorporou mais quatro prédios no Comércio e na
região da Cidade Baixa. Sabendo que o Bairro do Comércio é tombado pelo
IPHAN em seu entorno, coube a instituição promover reformas que atendessem
as demandas educacionais e de acessibilidade sem prejuízo as exigências legais
quanto a preservação do patrimônio histórico. Todas as nossas sedes atendem
ao que dispõem o Decreto n° 5.296/2004 e demais legislações correlatas,
referente a condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida.
Todas as instalações também são climatizadas, desde as salas de aula,
até as dependências administrativas, observando que em todas as unidades
foram instalados e/ou recuperados elevadores de acesso a andares facilitando o
subir e descer de alunos com dificuldade de locomoção, e/ou outras
necessidades especiais, da saída dos elevadores em todos os andares e
corredores piso tátil, banheiros, laboratórios, biblioteca, áreas de convivência,
refeitórios, auditórios e toda uma infraestrutura condizente com sua proposta
educacionalforam projetados para o atendimento dos alunos com necessidades
especiais e é claro dos alunos sem nenhuma necessidade especial.
Para sermos práticos naquilo que informamos um descritivo de nossos
laboratórios de práticas vinculados aos cursos de graduação da Faculdade Dom
Pedro II, aqui relacionamos os Laboratórios de Prática de Saúde, Unidades de
Saúde do Grupo, da Empresa Júnior de Administração, de Contábeis e Sistemas
de Informação e Engenharias, temos laboratório do Núcleo de Prática de Serviço
Social, onde encontramos a Sala de Prática de Ensino, o laboratório do Núcleo
de Prática Jurídica e os Balcões de Justiça e Cidadania em parceria com o
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Cada um aqui relacionado em seus
meios/fins, procura atender ao aluno graduando e a comunidade que nos
procura em busca de atendimento, jurídico, psicossocial, psicopedagógico,
administrativo e contábil este em vários períodos como os que antecedem o
preenchimento e entrega do imposto de renda.
Dentre outras iniciativas que contemplam uma variada oferta de
atividades práticas que aprimoram a formação dos estudantes com devida
aproximação dos mesmos das diversas demandas sociais.
A esta informações já citadas, vale destacar como ação direta da
Faculdade Dom Pedro II sua forte atuação na comunidade circunvizinha, tem
permanente parceria com a Associação Comercial de Salvador, localizada no
entorno, com o Conselho Comunitário de Gestão e Segurança Pública do Bairro

do Comércio, com a Associação amigos do Centro Histórico de Salvador, com a
Policia Militar da Bahia, com o SEBRAE, com o SENAI, com oTribunal de Justiça
da Bahia, com a Prefeitura de Salvador e demais segmentos públicos, privados e
do terceiro setor.
Dessa forma, participou e promoveu eventos sociais, preservou o
patrimônio histórico, disponibilizou sem custos o auditório da instituição para os
eventos locais, realizou atividades sócio educativas com os estudantes frente a
comunidade local, assumiu instituições sociais e filantrópicas do entorno, e
instituiu veículos de comunicação eficazes para divulgar a oferta de ensino e de
serviços grátis nos seus laboratórios de prática, dentre outras ações que
geraram o reconhecimento da comunidade soteropolitana, a IES teve premiação
do Tribunal de Justiça da Bahia, como maior parceiro e o de melhor serviço em
2010.
Em cinco anos esta IES, passou a dispor de dez graduações com seis
sedes no Bairro do Comercio, um dos principais centros comerciais da cidade de
Salvador, diante deste cenário a mantenedora resolveu iniciar a sua expansão
em direção ao interior do Estado da Bahia, passando a se constituir como uma
holding, evoluindo a condição de Grupo UNIDOM.
Como Grupo UNIDOM, na capital, criou a Faculdade Dom Pedro II de
Tecnologia, incorporou a Faculdade Integrada Olga Meeting e a Faculdade São
Bento da Bahia.
Nesta expansão, em um crescimento horizontalizado FDP-II incorporou
a Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança em Ribeira do Pombal, incorporou
as unidades da UNIANA, transformando em unidades de interior do grupo
UNIDOM, Faculdade Dom Pedro II emJequié, Faculdade Dom Pedro II em
Barreiras e Faculdade Dom Pedro II em Luis Eduardo Magalhães.
Em Sergipe, com uma expansão para a Região Nordeste o grupo
UNIDOM incorporoua Faculdade José Augusto Vieira no município de Lagarto
hoje tambémFaculdade Dom Pedro II unidade Sergipe.
No ano de 2011, a Mantenedora resolveu ingressar no segmento da
saúde, objetivou ofertar serviço para a comunidade soteropolitana, instituiu
unidade escola no âmbito da saúde, tinha por objetivo a realização de atividades
formativas e de estágio de seus estudantes,foi implantada uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) numa moderna edificação no subúrbio de Salvador
(sede própria), com 36 leitos disponíveis, destinadas a atenção da comunidade

circunvizinha, vinculada ao SUS e disponível para atuação dos nossos
estudantes.
Em 2012 o Hospital Universitário Alaíde Costafoi inaugurado em
instalações modernas, boa localização, próxima a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), distante 50 metros, dispondo de 96 leitos, por ser um
hospital escola, as duas unidades médicas dispõem no seu estatuto e Plano de
Carreira a previsão de que todos os seus funcionários técnicos têm em sua Carga
Horária de trabalho uma reserva para atuar como preceptores, se constituindo,
portanto, um campo de prática pretendido e constituindo o Complexo de Saúde
e de Ensino Superior do Grupo UNIDOM.
Portanto, todas essas realizações contemplam o perfil institucional da
Faculdade e do Grupo UNIDOM, confirmando a sua plena disposição em atuar
na área sócio educacional e de saúde, buscando oferecer atividades
educacionais associadas à sociedade, investindo na sua ampliação geográfica e
física em prol do aprimoramento de sua oferta e do cumprimento de sua missão
institucional, numa constante adequação as demandas sociais e econômicas.
Objetivo
“Promover o desenvolvimento da educação, da ciência, da tecnologia,
das artes e da cultura, com ênfase no ensino, na extensão e nos programas de
iniciação à pesquisa integradaà sociedade, de maneira a cooperar com a
formação profissional e humana dos seres humanos no mundo
contemporâneo”.
Missão
“Formar cidadãos conscientes e profissionais competentes para o
desenvolvimento humano solidário e bem fundamentado, com pleno domínio
dos saberes e das práticas necessários ao exercício profissional, detentores de
princípios éticos e de cidadania, e com condição de participar ativamente do
desenvolvimento da sua região, do Estado e do País”.
Visão
“Desenvolver um ensino sócio-educativo criativo, voltado para a
interação com a extensão e a iniciação à pesquisa, valorizando, acima de tudo, a
qualificação dos seres humanos com uma formação técnico profissional e
humana adequada às necessidades atuais do mercado e da sociedade”.
Valores


Compromisso com os interesses sociais e coletivos,
principalmente com a formação, educação e inclusão dos seres humanos;

Contribuir com o crescimento social através da formação e do
bem estar do ser humano nos aspectos profissionais e humanísticos;

Respeito às individualidades inerentes a cada ser humano e a
cada meio social, observando o homem sempre como único independente de
cor, raça, sexo, religião, nacionalidade, necessidades físicas ou orientação
pessoal;

Constante valorização dos profissionais de educação, basilares
na formação e no bem-estar humano;

Respeito e relevância ao corpo técnico-administrativo, enquanto
colaboradores fundamentais para o sucesso organizacional;

Reconhecimento da importância do estudante como centro do
processo de ensino-aprendizagem, tendo como principal referencial a sua
integração com a sociedade;

Busca constante de uma proposta educacional contemporânea,
focada tanto na formação técnico-profissional sintonizada com o mercado de
trabalho, quanto na formação e bem-estar humano voltado para as demandas
sociais.
Princípio Pedagógico

O nosso projeto pedagógico centra suas atenções no estudante, através
de um processo de construção de sua formação ético, humana e profissional,
com um ensino que desenvolva o espírito crítico, a reflexão, a busca do
conhecimento, a inclusão e a inserção social. Para tanto, a associação constante
entre ensino, iniciação à pesquisa e extensão com o desenvolvimento de
atividades sócio-educativas se caracteriza como fundamento estratégico
principal para o nosso fazer pedagógico.

Metas de nossas Instituições de Educação Superior:



Permanente atualização na oferta de cursos superiores de
acordo com as demandas socioeconômicas do entorno, da região, do Estado e
do País, cooperando sempre com o crescimento social e econômico do indivíduo
e da sociedade como um todo;

Oferta de ensino superior, de extensão e de iniciação à pesquisa
atualizados e sempre integrados a sociedade, mediante a realização constante
de atividades sócio-educativas e a disponibilização de campos de estágio
próprios e conveniados para os seus estudantes, viabilizando uma formação
humana e profissional sintonizada com o mercado de trabalho e com o mundo;

Implantação e consolidação de programas de extensão e de pósgraduação articuladas com o ensino de graduação, visando à qualificação
humana mediante a formação continuada, como forma de garantir a qualidade
e a renovação do conhecimento frente à formação profissional e humana;

Promoção constante de uma formação ética, humana e
profissional de seres humanos para o mercado de trabalho e para a vida como
um todo, sem prejuízo ao respeito à pessoa e a dignidade humana,
independente das orientações e necessidades especiais de cada um;

Incentivo à qualificação continuada do PROFESSOR, mediante o
aprimoramento da formação e a ampliação do seu conhecimento, através do
fomento a formação pós-graduada e a capacitação constante;

Respeito e incentivo a carreira profissional do Corpo Professor e
do Corpo Técnico-Administrativo, visando o crescimento humano e profissional
dos seus colaboradores.

Linha do tempo da IES do Grupo ao longo do tempo

Apaixonados pelo que fazemos, o Grupo Unidom compõe uma rede de
Instituições de Ensino Superior e outros cursos, num total de cinco marcas de
mercado, uma marca de grupo, e mais uma unidade de saúde.
Fundada em 13 de maio de 2005 com sua primeira unidade - a
Faculdade Dom Pedro II nasceu a partir de um sonho de contemplar uma
educação superior de qualidade e acessível economicamente, justificada

naquele momento pelo processo de revitalização do Bairro do Comércio.
Oferecendo oportunidades às pessoas que sonham com melhores condições de
vida, trabalha uma educação humanística, estimulando a visão crítica e
contribuindo para a formação de uma sociedade mais engajada com os
problemas da atualidade.
Seu primeiro nome, “Dom Pedro II”, foi escolhido pelo peso e
representatividade histórica para o Brasil, a cultura, a educação e as ciências,
associado à localização (o bairro) onde primeiro recebeu a família real em terras
continentais brasileiras.
Com o passar dos anos, pouco a pouco, acreditando e trabalhando de
forma sólida, a Faculdade Dom Pedro foi crescendo. Novos cursos foram sendo
ofertados e novas unidades foram sendo incorporadas. Até que surgiu a
necessidade de uma superestrutura que reunisse ideologicamente, e em
serviços compartilhados, todas as empresas em uma só organização. Assim,
nasceu o Grupo Unidom, que representa a união das instituições.
Compõem o Grupo: a Faculdade Dom Luiz em Ribeira do Pombal, a
Faculdade São Bento da Bahia em Salvador e as Faculdades Dom Pedro II em
Jequié, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Lagarto – SE e Salvador, nesta última
com 6 campi no bairro do Comércio. Todas as Instituições bem avaliadas, com
conceitos entre bom e ótimo, na escala de avaliações do Ministério da
Educação, inclusive com muitos cursos ranqueados pelo Ranking da RUF (Ligado
a folha de São Paulo) e no Guia do estudante, da editora Abril.
A IES original, em Salvador, ainda oferece diversos cursos na modalidade
EAD, com grande potencial de crescimento. Hoje, já são mais de 150 polos
cadastrados no Brasil, em diversos estados, com possibilidade de abertura de
novos pólos ao longo dos anos.
Nosso modelo de EAD é talvez o único do País com possibilidade de
ingresso a qualquer tempo. Onde o aluno pode escolher iniciar seu curso no
exato momento da sua matrícula, independente de semestre letivo.
Trabalhamos com metodologia própria, mas com conteúdos próprios e de
parceiros reconhecidos no assunto, em que o aluno pode escolher a modalidade
100% EAD ou Semipresencial.
O EAD, por ser uma área nova, ainda está em fase de amadurecimento.
Porém rápido, com implementações novas a cada momento. Nossos indicadores
de evasão estão na média nacional do setor, mas ainda muito maior quando

comparados aos do ensino 100% presencial. A medida que a sociedade
compreenda melhor o papel do EAD e adote essa nova cultura, a tendência é
que a evasão diminua.
Entre os vários projetos desenvolvidos pela instituição, está a parceria
com o Tribunal de Justiça da Bahia, que oferece serviços de assistência jurídica
gratuita ao cidadão. Na área de saúde, os alunos têm acesso à prática
profissional através de estágio nas clínicas-escola, no laboratório-escola, no
Hospital próprio, além de todos os projetos sociais promovidos pelos alunos
com a coordenação dos professores.

Mapa do Nordeste com presença de nossas IES’s

Fonte: Google. Mapas 2018, WWW.google.com.br/maps

Dirigentes da Faculdade Dom Pedro II:


Diretor Geral da IES:

Prof. Nelson Piauhy Dourado Neto


Diretor Administrativo

Prof. Luiz Azevedo Souza Neto


Diretora Financeira

Profa. Cristiana Bloise


Diretor de Desenvolvimento e Expansão:

Prof. Dr. Valmir Farias Martins


Diretora Acadêmica:

Profa. MSc Cristian de Oliveira Lobo Campos


Diretor de Educacao a Distância

Prof. MSc Pedro Mora

Estrutura de Funcionamento de cada Unidade


Sede Campus I - Salvador – Comercio: Av. Estados Unidos, nº 18/20, Ed.
Wildberger, 1º andar, Bairro Comércio. Salvador/BA. CEP 40.010-020.



Campus 2: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Bairro Comércio.
Salvador/BA. CEP 41100-010;



Unidade 2: Rua Grécia, s/n, Bairro Comércio. Salvador/Bahia. CEP 40010010. Obs: exclusivo para o Curso de Direito.



Edfº Big: Praça da Inglaterra, Edfº Big, nº 06, Bairro Comércio.
Salvador/Bahia. CEP CEP 40.015-140.



Unidade Acadêmica: Rua das Pedrinhas, Ladeira da Terezinha, Subúrbio
Ferroviário, s/n, Bairro Periperi (Escada). Salvador/Bahia. CEP 40.720460. Obs: Complexo de Saúde para o Curso de Medicina e Campo de
Estágio para demais Cursos.

2. Nossos Cursos:

2.1 Graduação
Modalidade Presencial

Modalidade EAD

2.2 Lato Sensu
No Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (CEPPG) da IES, desde
2007, são ofertadas vários Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, contemplando
todas as áreas de graduação atualmente disponíveis. Dentre os quais, citamos:
• Especialização em Metodologia e Docência do Ensino Superior;
• Especialização em Metodologia do Ensino na Educação Básica;
• Especialização em Libras;
• Especialização em Linguagem e Produção Textual;
• Especialização em Psicopedagogia Organizacional;
• Especialização em Pedagogia Hospitalar;
• Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico;
• Especialização em Emergência, Urgência e UTI;
• Especialização em Fisioterapia em Saúde Pública;
• Especialização em Farmácia Homeopática;
• Especialização em Serviço Social e Saúde;
• MBA em Gestão Executiva e Liderança Estratégica – Master Leader;
• Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Social;
• MBA em Administração Hospitalar;
• MBA em Gestão de Logística (com ênfase em supply chain
management);
• MBA em Gestão de Pessoas;
• MBA em Gestão Financeira e Controladoria;
• MBA em Gestão da Segurança da Informação;
• MBA em Gestão de Datacenter, Virtualização e Computação em
Nuvem;
• Especialização em Planejamento e Gestão Tributária;
• Especialização em Secretariado Executivo;
• Especialização em Direito Penal e Processo Penal;

• Especialização em Direito Civil e Processo Civil;
• Especialização em Direito e Processo do Trabalho;
• Especialização em Direito Educacional; 20
• Especialização em Design;
• Especialização em Engenharia de Produção e Negócios;
• Especialização em Reforma de Prédios Históricos;
• Especialização em Arquitetura Prédios Históricos;
• Especialização em Gestão de Portos;
• Especialização em Negócios Imobiliários;
• Especialização em Marketing.

3. Setores

3.1 NAI

Núcleo de Atendimento Integrado – NAI
Atendimento Geral (alunos, pais, comunidade, etc.);
Setor de Protocolo – Abertura/Fechamento de Solicitações (Requerimentos);
Encaminhamento e Acompanhamento do protocolo (entrada e saída de
documentação);
Emissão e entrega de carteiras de acesso (catracas);
Reportar-se à Secretária Geral de Cursos
Inscrições nos Processos Seletivos de Outras Formas de Ingresso;
Processos de matrícula (semestralmente - veteranos e calouros);
Reporta-se à Secretária Geral.

3.2 Posto de Atendimento Avançado – Acadêmico (Campus)

Extensão da Secretaria Acadêmica no Campus;
Suporte aos Coordenadores de Curso, quanto às informações e processos
acadêmicos;
Suporte aos Professors (reserva de recursos audiovisuais, preenchimento de
cadernetas, utilização do sistema acadêmico).
Acompanhamento e lançamento dos processos de análise pela Coordenação de
Curso de atividades complementares e aproveitamento de estudos/dispensa de
disciplinas;
Encaminhamento e acompanhamento junto aos Professors dos processos de
Regime Especial / Atividades Domiciliares (Licença Maternidade e outros);
Encaminhamento e acompanhamento de Processos de Matrículas fora de
período e retroativas;
Responsável pelo controle diário de e-mails (secretaria campus);

3.2 Ouvidoria

Atendendo a nossa comunidade acadêmica, a Ouvidoria presta serviço a
todos os que compõem a nossa equipe, senod responsável por acompanhar as
solicitações e resoluções de problemas.

3.3 Secretaria
3.3.1 Secretaria Geral

Fiscalização e cumprimento das normas e procedimentos definidos em
Regimento Institucional e Resoluções do Conselho Superior;
Cumprimento da Legislação MEC (Normas, Diretrizes, Pareceres, Resoluções e
Portarias);

Acompanhamento de preenchimento do Censo e Cadastro Professor junto ao
MEC;
Elaboração do Calendário Acadêmico;
Elaboração dos Editais de Processos Seletivos e Processos Acadêmicos;
Coordenação Geral do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Acervo
Institucional, Secretaria Acadêmica e Registro Acadêmico;
Coordenação dos Processos Seletivos para ingresso estudante (Vestibular e
Outras formas);
Coordenação de reuniões e treinamentos com a equipe;
Acompanhamento dos cadastros da IES e de alunos junto ao SETPS, ABEMTRO,
CAMAÇARICARD, CCR Metrô e outros órgãos ligados a transporte público / meia
passagem;
Encaminhamento de documentação para Direção (emissão de Certificados e
Diplomas);
Elaboração de relatórios gerenciais de controle (alunos matriculados, trancados,
cancelados, transferidos internamente e externamente, reabertura de matrícula,
etc);
Participação em reuniões de Planejamento Estratégico;
Elaboração de Manuais e Tutoriais dos processos acadêmicos (Manual do
Candidato, Manual do Aluno, Manual do Formando, Tutoriais de Utilização do
Sistema);
Reporta-se a Diretoria Geral e Diretoria Acadêmica.
3.3.2 Setor de Registros e Certificados
Acompanhamento e orientação das atividades no Setor de Registros;
Treinamento e manutenção da equipe
Atendimento específico aos alunos concluintes e formados;
Representante da IES junto aos órgãos de registro dos Diplomas e Certificados;
Representante da Secretaria Geral nas Solenidades de Formatura.
Assistente Acadêmico

Atividades desenvolvidas:
Atendimento específico aos alunos concluintes e formados;
Verificação da situação de concluintes, com requerimento/apresentação de
documentação para emissão do diploma;
Emissão de Certificado de Conclusão e Diploma para os alunos Concluídos,
disponibilizando para assinatura da Secretaria Geral;
Coleta de assinatura nos Diplomas, dos concluídos no ato da Colação de Grau;
Encaminhamento através de protocolo para assinatura da Direção Geral, e gera
boleto (GRU) de pagamento da taxa junto ao Órgão de Registro;
Preparação da pasta com documentos pessoais e o histórico de cada aluno, para
encaminhamento ao Órgão de registro dos diplomas.
Acompanhamento dos processos de registro de diplomas;
Registro no Livro e Entrega do Diploma ao Graduado

3.4 Biblioteca

1. Quais serviços são prestados pela biblioteca?
Na Biblioteca Maria Helena Brandão Costa são oferecidos os seguintes
serviços: consultas, empréstimos, levantamento bibliográfico, sala de estudo
em grupo, sala de vídeo, sala especial com computador para portadores de
necessidades especial.
2. Quem pode usar a biblioteca?
Alunos, professores, funcionários e a comunidade em geral, para isso se faz
necessário apresentar documento oficial (original ou xerox autenticada) com
foto e assinatura.
3. Quem pode ter cadastro na biblioteca para utilização deacervo?
Não temos cadastro para uso da Biblioteca, basta o aluno estar devidamente
matriculado para ter acesso aos serviçosoferecidos. Professores, funcionários
e a comunidade em geral, deve apresentar documento oficial com foto e
assinatura.

4. Possuo vínculo com a instituição, como me inscrevo para uso da
biblioteca?
Alunos matriculados, professores e funcionários ativos podem usar a
biblioteca.
5. Caso o estudante solicite cancelamento, trancamento de matrícula ou
transferência ele continuará com acesso à biblioteca?
Os alunos que não estiverem matriculados, que efetuou trancamentos de
matrícula ou transferidos para outra Instituição, bem como os professores e
funcionário que foram demitidos não tem acesso à biblioteca para
empréstimo apenas para consultas no local.
6. Posso reservar uma obra bibliográfica?
Pode, desde que o livro não esteja disponível. Assim, abre uma lista de reserva ou
espera.
7. Não desejo levar a obra bibliográfica, posso somente consultá-la na biblioteca?
Sim, a consulta é liberada para todos que procuram a biblioteca.
8. Quais prazos e quantidades permitidas para empréstimos?
Alunos de graduação, alunos do EAD e funcionários são 7 dias
consecutivos, alunos de pós-graduação, Professores 15 dias
consecutivos.
9. Posso deixar de pagar a multa em caso de atraso na devolução?
Não, a multa é uma penalidade para que todos devolvam os livros no
prazo.
10. Há atendimento prioritário na biblioteca?
Sim, para todos idosos maiores de 65 anos, cadeirantes e pessoas com
dificuldades de locomoção, Lactantes, Mães com criança de colo.
11. Posso renovar um empréstimo na biblioteca?

Sim, quantas vezes o livro esteja disponível, exceto quando o mesmo esteja na lista
de espera, ou pelo site da Faculdade usando login e senha.
12. Como faço para renovar o empréstimo de uma obra?
A renovação é feita presencial com o material e o documento em mãos ou através do site
da Faculdade com login e senha do usuário.
13. Caso haja algum problema no processamento da solicitação de renovação de
empréstimo, como devo proceder?
Orientamos nossos usuários para efetuar a renovação via site pelo menos 1(um)
dias antes do vencimento, caso o usuário não consiga efetuar a renovação via
site, ele pode efetuar a renovação presencial na bibliotecasem prejuízo.
14. Como faço para devolver uma obra que emprestei?
Basta dirigir até a biblioteca e efetuar a devolução do material ou por qualquer pessoa,
caso o usuário esteja impossibilitado de comparecer à biblioteca.
15. A obra que emprestei foi danificada ou perdida o que acontece agora?
O usuário é responsável pelo material a ele emprestado. Em caso de extravio ou
dano, o usuário deve repor outro exemplar igual ou similar.
16. Sou usuário, posso utilizar as salas de estudo em grupo?
Sim, basta apresentar documento com foto e assinatura e solicitar a chave ao
atendente juntamente com as pessoas do grupo.
17. Posso xerografar a obra ou parte dela?
Sim, lembrando que a cópia não pode exceder 50 por cento da obra, por causa dos
direitos autorais.
18. Ondeencontromaisinformaçõessobrea biblioteca, normas e funcionamento?
Na própria biblioteca, no manual do aluno, folder e no site.

3.5 NAPP

Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAPp
A educação inclusiva, fundamentada em princípios filosóficos, políticos e

legais dos direitos humanos, compreende a mudança de concepção pedagógica,
de formação professor e de gestão educacional para a efetivação do direito de
todos à educação. Tal garantia é preconizada a partir de Convenções
Internacionais e Nacionais sobre o direito da pessoa com deficiência, da
Constituição Federal 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n.
9.394/96) e de todos os documentos que ratificam e orientam às práticas
pedagógicas inclusivas em todos os níveis e modalidades do ensino nacional.
Essa compreensão já nos conduz à ruptura de uma prática de ensino que
valoriza a transmissão de informações, uniforme, sem considerar os diferentes
contextos socioculturais e ritmos de aprendizagem. Dissemos isso porque,
quando reconhecemos que os sujeitos interagem com o objeto do
conhecimento de forma tão distintas, percebemos o quão necessário flexibilizar
os conteúdos escolares, a prática pedagógica, a avaliação para atender a
diversidade dos alunos.
Entendemos que falar de inclusão acadêmica, não se refere apenas ao
acesso à Universidade; precisamos atentar para as implicações pessoais e
profissionais ligadas aos estudantes e a docência. Nesta perspectiva, a Núcleo de
Atendimento Psicopedagógico e Social ao curso de graduação da Faculdade Dom
Pedro II (NAPP) se propõe a oferecer um serviço de caráter multiprofissional,
voltado para atender às dificuldades de aprendizagem de ordem pedagógica,
social e psicológica.
Diante de tais especificidades, o trabalho conta com uma equipe
multiprofissional composta por: Psicopedagogo, Assistente Social e Psicólogo,
que juntos, através do diálogo, das atividades lúdicas, da reflexão, do raciocínio,
da elaboração de estratégias próprias para resolver problemas e conflitos
auxiliarão a comunidade acadêmica nos seus processos de aprendizagem.
3.7 Programas Estudantis:
3.7.1. Dom Social
É um programa da Instituição de Ensino Superior que objetiva a oferta
de bolsas de estudos num percentual variado, para alguns cursos de Graduação
ofertados pela IES, de acordo com o publicado em edital em cada semestre.

3.7.2. PROUNI
O Programa Universidade para Todos (PROUNI) é um programa do

Governo Federal de concessão de bolsas de estudos em cursos de graduação de
instituições de ensino superior privadas.
É direcionado aos estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou
na rede particular desde que tenham estudado na condição de bolsistas
integrais. O estudante precisará também ter participado de uma edição mais
recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado no mínimo
450 pontos, além de obter nota superior a zero na redação.
3.7.3. FIES
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do
Ministério da Educação que financia cursos superiores não gratuitos e com
avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes). Pode se inscrever no Fies o candidato que tenha participado do Enem a
partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou
superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a
zero.

3.7 EAD
A Faculdade Dom Pedro II EAD atua no mercado brasileiro ofertando mais
de 20 cursos na modalidade a distância. São graduações em bacharelado,
licenciatura e tecnólogo, com nota máxima na avaliação do MEC. Todos os
cursos oferecem Ambiente Virtual de Aprendizagem moderno, biblioteca online
com mais de 1.600 títulos, laboratórios sofisticados, professores e tutores com
currículo diferenciado, material didático elaborado por especialistas da área,
tem um modelo pedagógico compatível com as melhores universidades do
mercado, preparando o profissional para o mercado de trabalho. São diversos
polos distribuídos pelo Brasil com o mesmo padrão de qualidade, para
proporcionar conforto e flexibilidade aos acadêmicos.

3.8 Semi Presencial
Devido às exigências que vêm sendo impostas pelo desenvolvimento
tecnológico e à grande difusão dos recursos midiáticos em diferentes segmentos
da sociedade, é preciso pensarmos em preparar adequadamente o futuro
profissional para contextos digitais de aprendizagem, considerando as
potencialidades das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos

processos de construção do conhecimento.
A modalidade de ensino semipresencial é assegurada pela Lei 4.059 de
10/12/2004, que permite aos cursos presenciais colocarem 20% da carga horária
do curso na modalidade a distância. Os componentes nesta modalidade são
obrigatórios, fazendo parte da matriz curricular do curso. Devendo o aluno
cursar e ser aprovado com média igual ou superior a 7,0 pontos.
Ao longo do curso o aluno deverá estudar e fazer as atividades
propostas no portal bem como as avaliações e participações em fóruns e chats,
quando houverem. O acesso pode ser feito todos os dias 24 horas. Isso gera
conforto e praticidade para o estudante que pode organizar seus horários e
momentos de estudo.
Existem encontros presenciais com o professor, em datas préestabelecidas, que fica divulgada no portal - sala de aula virtual.
Obrigatoriamente deverá ter uma prova presencial.
Para melhor agilidade dispomos de atendimento presencial por tutores,
nos três turnos, que atendem das 7h30 às 21h30 no laboratório do
semipresencial, localizado no Campus II no 3º andar.
Observação: para ter acesso a sala virtual o estudante precisa estar
devidamente matriculado no componente curricular.

3.9 INTEGRA - Núcleo de Empregabilidade
o Núcleo de Empregabilidade e Egressos - INTEGRA visa proporcionar
oportunidades de empregabilidade, formação continuada, nova integração na
sociedade, entre outras possibilidades ao Egresso. As atividades desenvolvidas
por NEE, possibilitaram aos egressos as avaliações continuadas, através do
desempenho profissional de empregabilidade do egresso, como um importante
passo no sentido de incorporação do processo de ensino/aprendizagem
informações da realidade externa à instituição que apenas o diplomado está em
condições de oferecer, já que é ele quem detém conhecimento dos aspectos
possitivos e negativos vivenciados durante sua graduação.

Objetivo Geral
Proporcionar ao egresso condições (valores, habilidades, competência e

conteúdos científicos atualizados) para que integrem e respondam
adequadamente às demandas e necessidades do mundo do trabalho.

Específicos
 Apoiar a efetivação da empregabilidade do egresso;
 Oferecer oportunidades de educação continuada.
 Mapear as oportunidades de trabalho e as habilidades e competências
necessárias para seu eficaz e efetivo desempenho;
 Avaliar o desempenho da instituição, através do acompanhamento do
desenvolvimento profissional dos ex-estudantes;
 Manter registros atualizados de estudantes egressos;
 Avaliar a oferta de cursos e respectivas ementas e matrizes curriculares
e sua qualidade em relação à adequação e exigências das carreiras no
mundo do trabalho atual;
 Identificar junto as empresas seus critérios de seleção e contratação
dando ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela
mesma.
 Ampliar ofertas de cursos de pós-graduação visando o aprimoramento e
continuidade do percurso formativo do egresso.
 Verificar o desempenho do egresso em relação à sua atuação
profissional, diante das exigências das carreiras do mundo do trabalho
atual;

3.10 CPA

A CPA da Faculdade D. Pedro II é um órgão de coordenação, condução e
articulação do processo interno de avaliação institucional, de orientação, de
sistematização e de prestação de informações às unidades universitárias e ao
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Instituída em
consonância com a Lei nº10.861/2004, é composta por representantes dos
estudantes, dos professors, do corpo técnico-administrativo e da sociedade.

O projeto de auto avaliação, que visa identificar a eficiência de execução
dos propósitos institucionais, refletidos na missão, valores e objetivos
institucionais, pauta-se no acompanhamento avaliativo das dimensões
institucionais e da institucionalização de práticas de avaliação, que se
relacionam ao aprimoramento das análises de resultados de avaliação, utilizados
para a orientação das ações gestoras.

4. Estrutura dos Cursos
4.1 Coordenação

A coordenação de curso é responsável pela elaboração e execução
do projeto político-pedagógico, apoiando e orientando o estudante e o
professor nas questões acadêmicas.
Cabe ao coordenador zelar pela elaboração e execução do Projeto
Pedagógico do Curso visto que deste emana todas as diretrizes para a
integralização do curso e consequentemente para a formação de um
futuro profissional de qualidade e que busque com sucesso um lugar de
destaque no mercado de trabalho.
Os coordenadores possuem disponibilidade de agenda específica
para o atendimento aos estudantes do curso, futuros estudantes e outros
interessados.
Consulte e agende! Eles terão prazer em sanar suas dúvidas, ouvir
suas críticas e sugestões, bem como seus comentários com relação ao curso,
professores e outros.

4.2 Núcleo Professor Estruturante – NDE

O Núcleo Professor Estruturante é normatizado conforme a Resolução
nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior - CONAES
O Núcleo Professor Estruturante - NDE é constituído por 05 (cinco)
membros, dentre os quais: O Coordenador do Curso, seu Presidente e

Professors do quadro do curso.
Pelo menos três de seus membros devem possuir titulação acadêmica
obtida em programa de pós-graduação stricto sensu.
O mandato dos membros do NDE é de 12 meses, podendo ocorrer
recondução, sendo o Regime de Trabalho Parcial ou Integral, e seu coordenador,
obrigatoriamente, em Regime Integral.

4.3 Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso é o órgão deliberativo que tem por finalidade
acompanhar o aperfeiçoamento da formação continuada dos professors do
curso, discutir temas de gestão ligados ao curso, planejar as atividades
acadêmicas do curso relativas a projetos de extensão e iniciação científica,
sendo composto: pelo(a) Coordenador(a) do Curso, por todos os professors que
ministrem disciplinas do Curso e por 1 (um) representante dos estudantes.
O mandato do representante dos estudantes é de 1 (um) ano, permitida
até uma recondução, sendo que deverá ter cursado no mínimo 25% dos
conteúdos programáticos do seu curso e não estar cursando o último semestre.

5. Documentos Institucionais
Vários documentos Institucionais são utilizados para nortear as
operações acadêmicas, administrativas e financeiras das Faculdades do
Grupo Unidom, todos estão publicados e disponíveis no site institucional.
5.1 Regimento Geral (extrato)
Art. 1º. A Faculdade Dom Pedro II, com limite territorial de atuação na
cidade de Salvador, Estado da Bahia, é um estabelecimento particular de
ensino superior mantido pela Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede na cidade
de Salvador, Capital do Estado da Bahia, constituída nos termos do Contrato
Social como Sociedade Civil por Quotas de Responsabilidade Ltda.,
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob nº
29202606451, da Comarca de Salvador, em 15 de agosto de 2003, cuja
estrutura e funcionamento são disciplinados por este Regimento.

Art. 2º. A Faculdade Dom Pedro II se rege por este Regimento, pelo
Estatuto da Entidade Mantenedora e pela legislação federal pertinente.
Art. 3º. São objetivos da Faculdade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e
do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para
a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnologia gerada na instituição.
Art. 4º. A Faculdade estende à Comunidade sob a forma de cursos e
serviços especiais, as atividades de ensino nas diversas modalidades,
inclusive a distância, e os resultados da pesquisa que lhe são inerentes.
Art. 5º. Para a consecução de seus objetivos, a Faculdade pode firmar
convênios com instituições educacionais, científicas e culturais, nacionais,
estrangeiras ou internacionais.

6. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
6.1 Calendário Acadêmico

Presencial

EAD

6.2 Portal

Acadêmico
A Faculdade Dom Pedro II, utiliza como sistema operacional o TOTV’s,
facilitando o acesso de alunos, professores e pessoal de apoio. Neste
sistema operacional a acessibilidade de informações mais precisas
proporciona mais satisfação, menos erros, além de maior controle das
atividades inerente ao funcionamento da IES.

6.3 Atividade Complementar
Atividade complementar é toda atividade pedagógica útil para a
formação do estudante, exceto as atividades de disciplina do currículo do
curso de graduação. As atividades complementares podem ser oferecidas
pela Instituição ou por qualquer outra instituição, pública ou privada. Os
estudantes dos cursos de graduação deverão desenvolvê-las, conforme
número de horas de seu curso, sendo a conclusão desta carga horária
imprescindível para a colação de grau.

As regras para execução das atividades e o registro das mesmas
estão descritas no Regulamento de Atividades Complementares, disponível
no site institucional.

6.4 Extensão
São atividades que ampliam os conhecimentos do futuro profissional,
pois ultrapassam o âmbito do saber específico do curso e da IES. Estas
atividades são convalidáveis em atividades complementares.
A Extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula o
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação

transformadora entre a faculdade e a sociedade.
6.5 Monitoria

A monitoria é uma atividade complementar para os cursos de graduação,
tendo como objetivo central contribuir para o desenvolvimento acadêmico
científico do estudante.
Os objetivos principais da monitoria são:
 Despertar nos estudantes, o interesse pela carreira de professor
ou pelo aprofundamento de estudos em uma determinada disciplina,
incentivando-os, também, à pesquisa e às atividades de extensão;
 Oportunizar o estudante em sua integração com a comunidade
universitária;


Realizar o Projeto de Monitoria apresentado pelo professor orientador.

6.6 Regime Especial
É uma condição temporária e determinada por Lei de assistência por
meio de regime de exercícios domiciliares. Fazem jus a acompanhamento
especial, nos termos da lei vigente, os estudantes da graduação
portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções,
traumatismo ou outras condiçõe smórbidas, determinando distúrbios
agudos ou agudizados, caracterizados por:

a) Incapacidade física relativa, incompatível com frequência aos
trabalhos escolares, desde que verifique a conservação das condições
intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade
escolar em novosmoldes;
b) Ocorrência isolada ou esporádica;
c) Duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada
caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado,
atendendo a que tais características se verificam, entre outros, em casos de
síndrome hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, pericardites, afecções
osteoarticulares submetidas a correções.

7. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E SISTEMA DE APROVAÇÃO
Em nossa Faculdade, na educação presencial, trabalhamos com avaliações
agendadas em calendário, em dois momentos, complementadas por avaliações
continuadas.
As questões de avaliações agendadas podem ser de dois tipos: (I) de
resposta livre ou subjetiva e (II) de resposta orientada ou objetiva. Uma única
avaliação deve conter itens de ambos os tipos.
Em todos os tipos de questão, a organização das informações e a forma
de cobrança deve ser contextualizada, envolver os conteúdos abordados e
permitir um determinado perfil de interpretação exigido do estudante em
formação.
Há várias formas possíveis de questões objetivas, na elaboração, é
necessário estar atento para evitar o que tem se mostrado muito comum em
vestibulares e concursos: a indução ao erro (“pegadinha”). Essa estratégia cria
quase sempre situações que exigem do participante atenção a detalhes que o
levam a errar a questão, não porque não domina, necessariamente, a habilidade
testada.
Na Educação a Distância a proposta de avaliação da aprendizagem para o
curso encontra respaldo no Regimento Geral da Faculdade, o qual estabelece
que a verificação do rendimento escolar é avaliada pelo acompanhamento
contínuo do estudante e de seus resultados nas provas presenciais, atividades
online diversificadas e atividades práticas, projetos integralizadores, relatórios,
estudos de casos ou outras modalidades aceitas, de acordo com as
características de cada componente curricular , desde que constem do plano de
ensino , aprovado pelo colegiado de cada curso.
O perfil da avaliação fica a critério do docente, com anuência da
Coordenação do Curso. Adota-se o conceito de 0,0 a 10,0 (zero a dez) por
componente curricular, sendo que 50% das atividades avaliativas são
desenvolvidas no contexto do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
atividades avaliativas online; 50% correspondem a avaliação presencial tipo
prova. Para aprovação, o estudante deve obter o Conceito Final de 7,0 (sete),
calculado mediante a média aritmética dos conceitos obtidos no decorrer do
componentes curricular numa escala de 0,0 a 10,0 (zero a dez). O estudante que
obtiver Conceito Final (CF) inferior a 3,0 (três) será reprovado sem direito a
Avaliação Complementar (AC) e deverá repeti-la oportunamente. O estudante

que obtiver Conceito Final (CF) de 3,0 a 6,9 (três a seis nove) tem direito a uma
Avaliação Complementar (AC).

1. O estudante tem direito a revisão de prova?
Sim. Conforme descrito no documento de Normas Acadêmicas, o estudante
pode solicitar em um prazo de até 48 horas após a divulgação do resultado. A
solicitação deve ser feita junta à Coordenação de Curso.

2. O que fazercaso a notaque foiacordadacom o professorem sala esteja errada no portal?
O estudante deve solicitar a revisão no resultado, em formulário próprio no
NAI, solicitando à Coordenação a análise e anexando comprovação do erro
encontrado.

3. É permitido o uso de celular em dias de avaliação?
Não. É proibido ao estudante usar aparelho celular dentro das salas de
aulas e laboratórios durante as avaliações presenciais, seja para efetuar e
receber chamadas, mensagens e uso da internet, devendo o aparelho estar
desligado e guardado junto aos demais pertences, sob pena de infração das
normas e procedimentos institucionais.

4. Quem deve aplicar a avaliação para o estudante?
Ao realizar a avaliação, o professor deverá estar presente em sala, sendo
indispensável sua participação no controle.

5. O estudante tem direito a realizar a 2ª chamada da avaliação?
Sim. O Estudante da graduação terá o direito a realizar a 2ª chamada
apenas da avaliação no perfil prova ou teste, quando requerer formalmente
através do formulário de segunda chamada. A programação da 2ª chamada é
designada no Calendário Acadêmico semestral sempre após a realização da 2ª
avaliação. O assunto da prova será relativo ao programa do semestre da disciplina.
Não será aceito pedido de 2ª chamada fora do prazo constante no Calendário.
Neste caso, o estudante receberá nota zero pela não realização da prova.
8. Avaliação Institucional
A Avaliação Institucional é um instrumento avaliativo dos cursos de

graduação utilizado na Faculdade Dom Pedro II e incorporada a partir do
2º semestre de 2017. É realizada sempre no segundo exercício avaliativo,
composta por conteúdos programáticos diversos e no modelo ENADE.
Perguntas Frequentes

1- O estudante não matriculado pode ter acesso às salas de aula e
dependências da instituição?
Não. Em nenhuma hipótese o estudante poderá realizar quaisquer
atividades acadêmicas sem estar regularmente matriculado na
Instituição. o professor não poderá autorizar o estudante não
matriculado a realizar provas, atividades de sala de aula e outras.
2-

O professor está autorizado a fechar a sala após iniciar às aulas?

Sim. Tendo a necessidade de promover a integração e a harmonia em
sala de aula, bem como desenvolver as atividades acadêmicas com
tranquilidade.
3- Posso ter acesso ao regimento da instituição?
O Regimento encontra-se à disposição do estudante para consulta no site
institucional.
4- Como acontece a auto-avaliação da instituição?
Nossa auto-avaliação acontece mediante a aplicação de questionários no
Portal Acadêmico, entrevistas com estudantes, funcionários e professores,
além da análise de documentos. Tudo isso será coordenado pela CPAComissão Própria de Avaliação da Instituição. As informações obtidas com a
avaliação interna serão utilizadas pela Instituição para orientação da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social.

5- - Como posso ver minhas notas?
Acessando o Portal Acadêmico do Estudante no sítio eletrônico da
Instituição.

6- Se for dispensado de disciplina, o valor da mensalidade continuará

omesmo?
Não. A cobrança será proporcional a carga horária das disciplinas que
estiver integralizando.

7- Onde deve o estudante apresentar seu requerimento ou solicitações
acadêmicas e financeiras?

O estudante pode realizar suas solicitações acadêmicas e financeiras
através de diversificados canais de atendimento disponíveis no NAI.
8 – Se eu tiver cursado determinada disciplina em outra instituição, sou
automaticamente dispensado da mesma?
Não. O Estudante da graduação tem que solicitar a dispensa no NAI,
anexando o histórico e o programa das disciplinas originais, no prazo
estabelecido pelo Calendário Acadêmico. E aguardar o resultado do seu
requerimento (dispensa de disciplina).

9 -Ao solicitar um pedido de dispensa de disciplina, tenho que assistir às aulas?
Sim. O Estudante da graduação que realizou o pedido tempestivamente
de dispensa de disciplina já cursada em outra IES deve permanecer
assistindo às aulas até obter o resultado favorável ao seu requerimento. O
Estudante que não for dispensado estiver sem assistir às aulas será
reprovado na disciplina.

10 –Posso mudar de turno, turma ou habilitação?

A mudança de turno, turma ou habilitação está condicionada à existência
de vaga no curso de graduação solicitado e deferimento de seu pedido. Não
é permitido que o Estudante frequente às aulas em curso, turma ou
habilitação ao qual não esteja vinculado (veja contato de prestação de
serviços educacionais).

11 -O professor(a) poderá lançar o nome do estudante no diário de classe e na atade prova?

Não. Caso o nome do estudante não conste em ata de prova ou diário
de classe o professor não está autorizado a fazer manualmente, quando
possível. O estudante deverá comparecer na coordenação do curso queira
verificar se o estudante está devidamente matriculado e se positivo
fornecer autorização por escrito para a realização da prova.

11 -O que preciso saber sobre trancamento de matrícula?
O estudante da graduação poderá requerer o trancamento de sua
matrícula dentro do prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. Fora
deste prazo somente mediante recurso. Caso necessite permanecer com
a matrícula trancada, nos semestre seguinte, deverá proceder com a
renovação do trancamento. Este direito é limitado aos prazos constantes
no Regimento.

12 –Os estudantes podem reservar e utilizar o material audiovisual da faculdade?
Não. Este direito é somente outorgado ao professor do curso de
graduação ou de pós-graduação, seguindo as normas estabelecidas pela
Instituição. O professor é o responsável pelo material utilizado em sala de
aula. Em nenhuma hipótese, os recursos tecnológicos devem substituir o
ensinamento.

13 - Existem normas para utilizar laboratórios, espaços institucionais, etc.?
Sim. A utilização de todos os espaços da Instituição (internos ou
externos) deve seguir as estipulações normativas para seu uso. O estudante
deve solicitar ao coordenador de curso a apresentação dessas normas,
devendo segui-las.

14 –Na instituição há algum setor para informações de estágio?

Sim. Procure informações com seu coordenador, ele terá prazer em
orientá-lo.
15 –Qual a diferença entre estágio extracurricular e curricular e para que
servem?
Extracurricular é o estágio não exigido pelo projeto do curso, não está
incluído no currículo obrigatório. O curricular exigido pelo projeto do curso
permite aquisição e o aprimoramento de conhecimentos e habilidades
essenciais ao exercício profissional, tem como função integrar teoria e prática.

16 –Quando deverá ocorrer a cerimônia de colação de grau dos estudantes concluintes?
A cerimônia de Colação de Grau dos Estudantes da graduação será
realizada segundo calendário a ser divulgado pela direção.

17 - Posso adiantar minha colação de grau?
É terminantemente proibido antecipação de colação de grau antes
dos 100 dias letivos. Logo, o estudante só poderá solicitar colação de
grau em gabinete, antes de sua turma, se os dias previstos já estiverem
sido cumprido se não houver pendência acadêmica que impeça o
fechamento do semestre letivo e término do curso.

18 –Qual o prazo limite para a colação de grau?
Caso o estudante não compareça na colação de grau agendada pela
Direção, poderá solicitar a colação até 30 dias após a realização da colação
de grau oficial, exceto se houver alguma pendência acadêmica.
O estudante que estiver com alguma pendência acadêmica (disciplina
a cursar ou atividades complementares) e por este motivo for impedido
de fazer a colação de grau oficial marcada pela Direção, só poderá
solicitar o registro das atividades e o lançamento das notas pendentes
até 60 dias após a data de finalização do semestre letivo, prevista em
calendário acadêmico.

19 -A IES é responsável por extravio ou furto de pertences deixados fora do

controle pessoal do proprietário?
A Instituição não se responsabiliza por objetos, equipamentos, valores de
uso pessoal do estudante, professores, funcionários evisitantes.

20- Onde posso consultar as disposições gerais da instituição para estudantes,
professores e funcionários técnico-administrativos?

As orientações sobre as normas acadêmicas e disciplinares da IES estão
disponíveis no Regimento Geral, localizado no site institucional.

21 - Qual o prazo máximo para publicação de notas no portal?
Na 1ª e 2ª avaliações, as notas deverão ser publicadas no Portal em 5
(cinco) dias úteis após a data de realização das avaliações.
Nas avaliações de segunda chamada e prova final, as notas deverão ser
publicadas em 2 (dois) dias úteis após a realização das avaliações.
22 - É proibida a realização de jogos de azar na instituição?
Sim. É proibida a realização de jogos de azar nas dependências internas
da Instituição, como por exemplo: salas de aula, laboratórios, cantinas e
espaços de convivências.

23 - Existe regimento disciplinar na instituição?
Sim. Conforme Regimento Geral, o ato de matrícula ou de investidura
em cargo ou função professor e técnico administrativo importa em
compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a
Faculdade Dom Pedro II, à dignidade acadêmica, às normas contidas na
legislação do ensino, no Código de Ética e outras normas
complementarmente, às baixadas pelos órgãos competentes e às
autoridades que delas emanam.

24 –O que é o SINAES?
Criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de
Avaliação de Educação Superior (SINAES) é o novo instrumento de avaliação
superior do MEC/Inep. Ele é formado por três componentes principais: a
avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O
SINAES avaliará todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o
ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos
estudantes, a gestão da instituição, o corpo professor, as instalações e vários
outros aspectos.
25 –Como são autorizados e reconhecidos os cursos de graduação?

São cursos superiores de graduação as licenciaturas, os bacharelados
e os cursos superiores de tecnologia e estão sujeitos ao mesmo trâmite
avaliados do Ministério da Educação (MEC). Os cursos são primeiramente
autorizados por portaria, para início, depois de concluído pela primeira
turma o equivalente a 50% da carga horária prevista para o curso, a
Instituição inicia o pedido de reconhecimento, que termina com a
publicação de portaria. Após um ciclo avaliativo, a Instituição deverá
solicitar o pedido de renovação de reconhecimento que finaliza com a
publicação de outra portaria específica, e assim sucessivamente a cada
ciclo.

26 –O que são cursos superiores de tecnologia?
São cursos de graduação, portanto superiores, com duração entre dois e
três anos, que formam tecnólogos. O tecnólogo tem formação profissional
voltada para uma área específica, aliando teoria e prática aplicada. Ele
desenvolve determinadas habilidades e competências para se inserir
rapidamente no mercado de trabalho, em sua área de interesse profissional
ou para se atualizar.

27 - Qual a diferença entre curso superior de tecnologia, curso de
bacharelado e licenciatura?
Existem duas diferenças. A primeira está ligada ao tempo. O curso

superior de tecnologia dura, em média, dois anos e os bacharelados e
licenciaturas em média, quatro anos.

A diferença é o foco do curso. Por serem mais curtos, os cursos
superiores de tecnologia oferecem uma formação mais específica, formando
profissionais especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Por
exemplo: recursos humanos.

Os bacharelados são mais abrangentes, generalistas, com o enfoque
profissional e de pesquisa. As licenciaturas são voltadas para a formação de
professores.

28 -O estudante que conclui umcurso tecnológico pode fazer pós-graduação?
Por tratar-se de um curso de graduação, qualquer estudante que conclui
um curso tecnológico pode dar continuidade aos seus estudos em cursos de
bacharelado (graduação tradicional) e até mesmo de pós-graduação (Latos
Sensu ou Stricto Sensu): especialização, mestrado e doutorado. Convém
ressaltar que o acesso a qualquer tipo de pós-graduação dá-se em
conformidade com as exigências da Instituição que as ofertam.

29 –Oque é ENADE?

O ENADE é o Exame Nacional do Desempenho de Estudantes realizado
anualmente pelo Ministério da Educação. O objetivo do ENADE é avaliar o
desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao
aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização
dos estudantes com relação à realidade brasil eira e mundial, integrando o
Sinaes, juntamente a avaliação

30 –O ENADE é obrigatório?

Conforme disposição do art.5º,§5º,da Leinº.10.861/2004, o ENADE
constitui-se componente curricular obrigatório, sendo inscrita no
histórico escolar do estudante somente a situação regular com relação a
essa obrigação. O estudante selecionado que não comparecer ão Exame
estará em situação irregular junto ao ENADE.

Quais os instrumentos básicos do ENADE?
•

A prova;

•

O questionário de impressões dos estudantes sobre a prova;

•

O questionário do estudante; e

•

O questionário do(a) coordenador(a) do curso.

31 –Como são definidas as áreas que serão avaliadas no ENADE?

O Ministério da Educação define, anualmente, as áreas propostas pela
Comissão de Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de
coordenação e supervisão do Sinaes. A periodicidade máxima de aplicação
do ENADE em cada área será trienal.

32 –O estudante habilitado ao ENADE é obrigado a participar do exame?
Sim. A participação do estudante habilitado ao ENADE é condição
indispensável ao registro da regularidade no histórico escolar, assim como à
expedição do diploma pela IES.

33 -Qual a situação do estudante concluinte, habilitado ao ENADE, que não
realizar a prova?

O estudante concluinte habilitado ao ENADE que não realizar a prova
não poderá receber o seu diploma enquanto não regularizar a sua

situação junto ao ENADE, haja vista não ter concluído o respectivo curso
de graduação (o ENADE é componente curricular obrigatório).

40 -Quando e como é divulgada a lista dos estudantes selecionados para o ENADE?
O Inep divulgará a lista dos estudantes selecionados para participação
no ENADE por meio da página da Internet http://enade.inep.gov.br
(restrita aos coordenadores de cursos). AIES e coordenadores são
responsáveis pela divulgação, em caso de dúvida procure sempre seu
coordenador.

