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MANUAL GERAL DO  
ALUNO DE GRADUAÇÃO  

FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI  
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro aluno, 

 

 A Faculdade Padre João Bagozzi tem a imensa satisfação de recebê-lo para um convívio 

duradouro, que desejamos tornar-se uma amizade que se prolongue por muitos anos. A partir de 

agora, você faz parte da Comunidade Acadêmica Bagozzi. 

 

Este manual foi elaborado com base no Regimento Interno da Faculdade Padre João Bagozzi, 

também em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos ofertados pela Instituição. Seu 

objetivo é orientar o acadêmico, a fim de esclarecer suas dúvidas mais frequentes em relação aos 

procedimentos institucionais. Outras informações de caráter geral sobre a Faculdade completam o 

manual, além do calendário acadêmico, incluindo as datas e prazos mais importantes. Ressalta-se 

que as informações contidas neste manual poderão ser alteradas ou suprimidas ao longo dos 

períodos letivos, de acordo com as determinações da Direção Geral da instituição. 

 

 

Bons Estudos! 

 

 

 

 

 



 

1. CONHEÇA A INSTITUIÇÃO 

 

1.1 A CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 

 

A Congregação dos Oblatos de São José foi fundada em ASTI, uma Vetusta cidade situada ao 

norte da Itália, em 14 de março de 1878, pelo Sacerdote JOSÉ MARELLO, e hoje se encontra presente 

na Itália, Polônia, Índia, Filipinas, Estados Unidos, Nigéria, México, Peru, Bolívia, Romênia e Brasil. 

 No Brasil está presente desde 1919, tem sua sede na cidade de Curitiba (PR), na Rua João 

Bettega n.º 796, Bairro Portão, e seus estatutos sociais publicados no Diário Oficial do Estado do 

Paraná n.º 122, de 01/08/1962. 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

O Pe. João Bagozzi, sacerdote italiano da Congregação dos Oblatos de São José, chegou ao 

Brasil em 1939, trabalhou em diversas localidades, como Paranaguá (PR), Botucatu (SP) e Curitiba 

(PR). O Pe. Bagozzi tinha uma alma simples e alegre, movida pelo ideal de evangelizar a juventude. 

Em 1954, quando era pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, em Curitiba (PR), 

pensou em criar ao lado da igreja uma pequena escola que atendesse aos filhos da comunidade 

segundo princípios da educação católica. A “Escola Imaculada Conceição”, como era chamada, 

começou a funcionar em 1955 com quatro salas, autorizadas pelo Registro n.º 386 da Inspetora 

Seccional de Curitiba. Por sua determinação, a escola cresceu rapidamente, e no ano seguinte 

começaram as obras para sua ampliação, com o apoio de toda a comunidade do bairro. 

Pelo Decreto n.º 4398 de 27/12/1977 o estabelecimento foi reorganizado, passando a 

denominar-se “Colégio Padre João Bagozzi – Ensino Regular e Supletivo de 1.º e 2.º Graus”, 

ofertando, também, o curso de Auxiliar e Técnico em Contabilidade. Desde a publicação da lei n.º 

9394/96 de 20/12/1996, que estabeleceu as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

instituição vem adequando-se à legislação vigente, conforme explicitado no seu Regimento. 

Respaldada por sua história frente ao Colégio Padre João Bagozzi, em 1998 a Congregação 

dos Oblatos de São José constituiu um colegiado para elaboração da proposta de criação da 

Faculdade Padre João Bagozzi, que se responsabilizou por elaborar o projeto de criação da 



 

instituição e a definição dos cursos a serem implantados. Paralelamente, foram realizadas as 

aquisições de equipamentos e modernização dos laboratórios de informática, modernização e 

informatização da biblioteca, adequação da estrutura física e constituição do corpo docente inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Faculdade Padre João Bagozzi é fundada, portanto, em 4 de julho de 2001, a partir do seu 

credenciamento, quando iniciou o seu ideal e carisma de educar para o desenvolvimento integral 

do ser humano, de forma sustentável e comprometida com a vida e a sociedade. Uma das metas de 

maior impacto institucional atingido foi a transferência da sede para instalações exclusivas, nas 

imediações do complexo de instituições mantidas pela Congregação dos Oblatos de São José, que 

ocorreu no início de 2005. 

 



 

1.3 PERFIL E MISSÃO DA IES 

 

• Missão: Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e 

comprometida com a vida e a sociedade. 

• Visão: Ser uma Instituição comprometida com a vida, com a promoção humana e com a 

construção da civilização do amor por meio de uma ótica cristã. 

• Critérios e Valores. Os valores da Instituição são norteados por princípios éticos, morais e 

religiosos, contemplando: 

- Respeito pela vida;  

- Valorização da dignidade humana; 

- Sensibilidade social; 

- Compromisso com a qualidade de ensino;  

- Formação crítico-reflexiva; 

- Compromisso ético; 

- Responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. 

 

2. DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Segue abaixo a relação de Órgãos e Núcleos de Apoio da administração que compõem a 

Faculdade Padre João Bagozzi:  

• PUB - Pastoral Universitária Bagozzi 

• COSUP - Conselho Superior 

• COSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

• Direção e Vice direção 

• Ouvidoria 

• CPA - Comissão Própria de Avaliação 

• Coordenação Acadêmica 

• Coordenações de Escolas e de Cursos 

• NDE - Núcleo Docente Estruturante 



 

• Colegiados de Cursos 

• NIPE - Núcleo de Inovação, Pesquisa e Extensão 

• BBC – Bagozzi Business Center / NIPAD 

• Bagozzi Empregos (Núcleo de Estágios e Carreiras) 

• PAIC - Programa Acadêmico de Iniciação Científica 

• Programa de Monitoria 

• Programa de Nivelamento 

• Programas de Apoio Financeiro 

• NAPEB – Núcleo de Apoio Pedagógico Bagozzi 

• NAPP - Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico Bagozzi 

• NAEIB - Núcleo de Acessibilidade e Educação Inclusiva Bagozzi 

• Atendimento aos Discentes 

• Acompanhamento aos Egressos 

• Atividades Complementares 

• Laboratórios de Ensino 

• Biblioteca Pe Ciríaco Bandinu 

• Capela Universitária José Educador 

• NEAD – Núcleo de Educação a Distância Bagozzi 

• Suporte EaD 

• Tutoria EaD 

• CAD - Comissão de Avaliação Docente (PCD) 

• PAD - Programa de Aperfeiçoamento Docente 

• SAB - Serviço de Atendimento Bagozzi 

• Secretaria Acadêmica 

• Secretaria de Pós-Graduação 

• NIB - Núcleo de Informática Bagozzi 

• Área Operacional 

• Área Financeira 

• Área de Recursos Humanos 



 

• Área de Comunicação e Marketing Bagozzi 

• Área Comercial 

 

As regras ou normas para o funcionamento dos órgãos e núcleos previstos possuem 

regulamento próprio e os mesmos estão disponíveis para consulta no site da faculdade, através do 

link: https://faculdadebagozzi.edu.br/institucional/documentos-institucionais/ 

 

3. CORPO DISCENTE 

 

O corpo discente da Faculdade é constituído pelos alunos matriculados nos cursos em oferta. 

Os alunos podem ser:  

• Regulares: matriculados em cursos de graduação, extensão e pós-graduação;  

• Não regulares: matriculados em regime especial para cursarem disciplinas isoladas para 

complementação de seus estudos.  

 

4. PRINCIPAIS ORGÃOS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

Abaixo segue a relação de setores/órgão para atendimento e apoio aos discentes: 

• SAB – Serviço De Atendimento Bagozzi Ouvidoria 

• NAPEB – Núcleo de Apoio Pedagógico Bagozzi 

• NAPP - Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico Bagozzi 

• NEAD – Núcleo de Educação a Distância Bagozzi 

• Coordenações de Escolas e de Cursos 

• Biblioteca Pe Ciríaco Bandinu 

• Ouvidoria 

São órgãos de suporte para apoio da vida acadêmica, através deles dúvidas, sugestões e 

solicitações são realizadas. 

 

https://faculdadebagozzi.edu.br/institucional/documentos-institucionais/


 

Os serviços e documentos emitidos pela Instituição devem ser solicitados por meio de 

preenchimento de requerimentos específicos no SAB – Serviço de atendimento Bagozzi ou Portal 

do aluno. Alguns serviços podem estar submetidos ao pagamento de taxas, consulte edital de taxas 

administrativas no site da faculdade.  

 

5. OS DIREITOS E DEVERES 

 

São direitos e deveres do corpo discente:  

• Cumprir o Calendário Acadêmico;  

• Ter asseguradas as condições adequadas e favoráveis à aprendizagem 

• Ter frequência obrigatória às aulas e demais atividades curriculares;  

• Ter assegurado o respeito à sua pessoa e a garantia do amplo exercício de defesa e 

contraditório.  

• Utilizar os serviços da biblioteca, laboratórios e outros serviços administrativos e técnicos 

oferecidos pela Faculdade;  

• Apresentar sugestões visando à melhoria do ensino ministrado 

• Votar e ser votado nas eleições de órgãos de representação estudantil;  

• Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos e executivos;  

• Observar o regime disciplinar;  

• Ter assegurado o direito à organização e à manifestação do pensamento, conforme artigo 

5º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

• Cooperar na disciplina geral do estabelecimento e zelar particularmente pela disciplina em 

sua sala de aula;  

• Ter a inclusão do nome social nos documentos acadêmicos internos da Faculdade, conforme 

orientações contidas no Parecer nº 04/09 do Ministério Público/Paraná e o Parecer CP/CEE 

nº 01/09, sobre do discente e/ou da discente travesti ou transexual, maior de 18 anos, 

considerando: 

a. O nome social do discente e/ou da discente travesti ou transexual, maior de 18 anos, 

será inserido nos documentos internos da Faculdade (Diário de Classe, Edital de Nota e 

Boletim) e de identificação pessoal desde que requerido por escrito pelo interessado. 



 

b. A Secretaria deve preencher o campo “nome social” constante no sistema de gestão 

escolar, na tela de cadastro do discente, de acordo com o requerimento do(a) 

discente(a). 

c. O requerimento de inserção do nome social do discente e/ou da discente travesti ou 

transexual nos documentos acadêmicos internos deverá ficar arquivada na Pasta 

Individual do discente e/ou da discente. 

d. Os documentos acadêmicos oficiais, tais como: Histórico Escolar, Certificado, Diploma, 

Ficha Individual, Relatório Final e Edital de Classificação para ingresso nos cursos de 

Graduação ou Pós-graduação deverão permanecer inalterados, constando o nome civil 

do(a) aluno(a). 

• Tratar com respeito todos os membros da comunidade acadêmica. 

• Manter atualizadas informações cadastrais junto à secretaria acadêmica. 

• Acessar e tomar conhecimento das informações apresentadas no Portal Educacional. 

• Acessar, tomar conhecimento e providências das informações e atividades no ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA). 

• Observar as normas de prevenção de acidentes, utilizando, quando for o caso, os 

equipamentos de segurança previstos.  

• Contribuir para que, no âmbito acadêmico, não ocorra tratamento discriminativo de cor, 

raça, sexo, religião e classe social;  

• Zelar pelo patrimônio da Faculdade;  

• Efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais.  

• Apresentar à Secretaria Acadêmica atestado médico ou outro comprovante de justificativa 

de ausência, nos casos previstos na legislação vigente e nesse Regimento Interno, até três 

dias a serem contados a partir da data do documento, a fim de não sofrer prejuízo na sua 

avaliação.  

 

6. PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS E CONSELHO 

 

É direto do discente representar e ser representado junto aos órgãos e conselho da 

Faculdade. É vedada a participação do mesmo representante discente em mais de um colegiado. A 

representação discente junto aos colegiados exige que o aluno:  

• Seja aluno regular da Faculdade;  



 

• Não tenha sofrido qualquer pena ou medida disciplinar;  

• Esteja em pleno gozo de seus direitos acadêmicos.  

A Faculdade pode instituir monitoria, selecionando monitores entre alunos que demonstrem 

um bom rendimento na área da monitoria, bem como aptidões para atividades auxiliares de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

7. MATRÍCULA 

 

A matrícula é o ato pelo qual o candidato e a Faculdade celebram um vínculo, do qual resulta 

a condição de integrante do quadro discente, como aluno regularmente matriculado.  

A matrícula é realizada dentro dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico e em 

edital, devendo ser apresentada documentação conforme exigências constantes no Regimento 

Interno da Educação Superior. É terminantemente vedada a matrícula sem a apresentação dos 

comprovantes de conclusão do ensino médio ou equivalente.  

Se você for um candidato de nacionalidade brasileira, cujos estudos tenham sido realizados 

no exterior, deve apresentar ainda, no ato da matrícula, a declaração de equivalência de estudos. 

Porém, se você for um candidato de nacionalidade estrangeira, deve apresentar cópia dos 

documentos pessoais e duas cópias autenticadas de todos os documentos referentes à revalidação 

dos estudos realizados no exterior. 

 

8. REMATRÍCULA 

 

A matrícula deve ser renovada a cada semestre, em prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico. A não renovação da matrícula implica em abandono do curso, não suspendendo os 

efeitos econômicos gerados pelo contrato. É preciso prestar atenção nos seguintes itens: 

• Para realização da matrícula, é exigida a observância dos pré-requisitos e a compatibilidade 

de horário das aulas e demais atividades acadêmicas.  

 



 

• Por pré-requisito entende-se a(s) disciplinas(s) ou unidade(s) curricular(es) cujo estudo, com 

aprovação, é condição prévia para matrícula em outra(s) disciplina(s) ou unidade(s) 

curricular(es). 

• Estar em dia com os encargos financeiros, conforme contrato educacional.  

 

9 TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Nos cursos de graduação, é concedido trancamento de matrícula, interrompendo 

temporariamente os estudos para permitir ao aluno a manutenção de seu vínculo à Instituição e o 

direito à renovação de matrícula. Mas, atenção: 

• O trancamento de matrícula será concedido nos prazos estabelecidos em Calendário 

Acadêmico, mediante conversa com NAPEB e posterior solicitação via preenchimento de 

requerimento na SAB ou Portal Educacional. 

• O trancamento de matrícula cessa, para efeitos legais, temporariamente a cobrança de 

mensalidades.  

• A soma do tempo total de trancamento não pode ultrapassar cinquenta por cento semestres 

letivos, consecutivos ou não, e caso o discente não retorne, perderá a vaga, considerando-

se abandono do curso. 

• Os períodos letivos em que a matrícula estiver trancada não são computados para fins de 

verificação do prazo de integralização curricular.  

• O retorno de matrícula trancada torna o aluno sujeito à adaptação curricular, a critério do 

Coordenador de Curso.  

 

Perde o direito à vaga e seu vínculo à Faculdade o aluno que incorrer em pelo menos uma 

das seguintes alternativas:  

• Deixar de regularizar formalmente o seu trancamento.  

• Deixar de efetuar a matrícula no período regulamentar.  

• Solicitar o cancelamento de sua matrícula. 

• Sofrer medida disciplinar que implique desligamento da Faculdade.  



 

• É permitida a solicitação de trancamento de disciplinas ou unidades curriculares desde que 

embasadas em justificativa protocolada na SAB, com aceite e autorização da Coordenação 

de Curso e equipe pedagógica da Faculdade, levando em consideração a oferta futura do 

curso ou da disciplina.  

• Não é permitido o trancamento de disciplinas por motivo de provável reprovação nas 

mesmas. 

 

10. TRANSFERÊNCIA 

 

É concedida matrícula ao aluno transferido de curso autorizado ou reconhecido de 

instituição de ensino superior nacional ou de instituição estrangeira para prosseguimento de 

estudos no mesmo curso ou em curso afim, durante todo o período letivo, observados: 

• Número de vagas existentes.  

• A realização de processo seletivo, quando o número de vagas existentes for inferior ao 

número de candidatos à transferência. 

• As demais normas fixadas pela Instituição.  

• Legislação vigente. 

• Nos cursos de graduação, o aluno transferido fica sujeito à adaptação curricular, que 

compreende os processos de análise dos estudos realizados com êxito na instituição de 

origem, em curso do mesmo nível de ensino, e definição da complementação necessária 

correspondente à matriz curricular do curso para qual o candidato está requerendo 

transferência ou ingresso.  

Outras especificações constam no Regimento Interno da Educação Superior. 

 

11. ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 

Adaptação curricular compreende os processos de análise dos estudos realizados com êxito 

na instituição de origem, em curso de mesmo nível, ou nível superior, e definição da 



 

complementação necessária correspondente à matriz curricular do curso para o qual o candidato 

está requerendo transferência ou ingresso.  

O programa e ementa das disciplinas cursadas na instituição de origem deve, para 

aproveitamento, corresponder a pelo menos 75 % (setenta e cinco por cento) do conteúdo e da 

carga horária da disciplina e respectivo aproveitamento que o discente pretende submeter à 

apreciação da Coordenação do Curso. 

A adaptação é concedida pelo Coordenador do Curso que deve também definir as disciplinas 

ou unidades curriculares, objeto de adaptações, observada a legislação pertinente, o Regimento 

Interno da Faculdade e o Projeto Pedagógico do Curso.  

 

A adaptação curricular é aplicável:  

• Na transferência a candidatos provenientes de cursos de outros cursos da Faculdade ou de 

outra Instituição de Ensino Superior, mediante atendimento às exigências fixadas em edital.  

• No processo de retorno de trancamento do discente para cursos que passaram por alteração 

de matriz curricular. 

• Nas reprovações de discente regular em cursos que passaram por alteração de matriz 

curricular.  

 

O processo de análise levará em conta os conteúdos e cargas-horárias das disciplinas ou 

unidades curriculares concluídas com êxito na instituição de origem.  

Nos cursos de graduação, o discente transferido fica sujeito à adaptação curricular, podendo 

ter aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem.  

 

12. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

É facultado ao discente regularmente matriculado, para fins de prosseguimento de estudos 

nos cursos da Faculdade, o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, conforme legislação 

e demais normas do Regimento Interno.  Alguns pontos importantes que você deve saber sobre 

essa norma são: 



 

• Estar regularmente matriculado na Faculdade para solicitar dispensa por equivalência de 

disciplina ou unidade curricular já cursada e aprovada, em nível de graduação e/ou pós-

graduação, em outras Instituições de Ensino Superior autorizadas e reconhecidas pelo 

Ministério da Educação do Brasil (MEC). 

• A dispensa da disciplina ou unidade curricular somente será permitida para discentes 

transferidos ou portadores de diploma e deverá tê-la cumprido, com êxito, até a data de seu 

ingresso no curso de graduação da Faculdade. 

 

A solicitação de dispensa por equivalência deve ser solicitada via SAB ou Portal Educacional, 

mediante preenchimento de requerimento próprio, o qual deverá apresentar a seguinte 

documentação (é autorizada a apresentação de cópias autenticadas dos documentos citados.): 

• Original e fotocópia do histórico escolar da Instituição de origem. 

• Original e fotocópia do conteúdo programático e ementa de cada disciplina contendo a 

respectiva carga horária. 

 

O período para o protocolo de pedidos de dispensa por equivalência de disciplina será 

determinado em calendário acadêmico. 

 

13. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE ESTUDOS 

 

Para os fins previstos nesta normativa, configurará aproveitamento extraordinário de 

estudos o discente que comprovar que detém conhecimentos profissionais por meio de provas 

específicas, prestadas perante banca examinadora especial. 

O processo avaliativo de aproveitamento extraordinário de estudos será efetuado pelo 

Coordenador de Curso e banca examinadora especial por ele designada. Não se aplica a condição 

de aproveitamento extraordinário de estudos para Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades 

Complementares. 

O acadêmico que estiver interessado em solicitar avaliação específica para aproveitamento 

extraordinário de estudos deve preencher requerimento no SAB, conforme prazo informado em 



 

calendário acadêmico, acompanhado de uma justificativa e documentação comprobatória sobre o 

motivo da solicitação. 

 

14. DISCIPLINAS PENDENTES - DISPEN 

 

Entende por Regime de Disciplinas Pendentes – DISPEN a Unidade Curricular (disciplina) 

cursada na Faculdade Padre João Bagozzi, na qual o acadêmico se encontra reprovado por nota e/ou 

faltas, e que não foi novamente cursada com aprovação em período letivo subseqüente; 

O acadêmico regularmente matriculado poderá cursar disciplinas no regime de DISPEN, 

conforme determinação da Faculdade Bagozzi; 

Cabe ao acadêmico em regime de DISPEN solicitar junto ao SAB, no período estabelecido em 

Edital proposto pela Faculdade Bagozzi, a inscrição da(s) disciplina(s) que queira fazer em regime de 

disciplinas pendentes; 

Cabe a Faculdade Bagozzi publicar todos os pedidos deferidos pela Secretaria Acadêmica do 

rol de Unidade Curriculares (disciplinas) que serão ofertadas em regime de DISPEN, bem como 

cronograma com as ofertas das unidades curriculares (disciplinas);   

Caso seja deferido o pedido de regime de Disciplinas Pendentes do acadêmico, este deve 

efetuar a sua matrícula na mesma, conforme período estabelecido no Edital proposto pela 

Faculdade Bagozzi; 

Cabe ao acadêmico assinar o Contrato de Prestação de Serviço e efetuar o pagamento da 

unidade curricular (disciplina) em regime de DISPEN junto ao SAB; 

Para ser aprovado na unidade curricular (disciplina) em regime de DISPEN o acadêmico deve 

participar das atividades e avaliação propostas e obter nota correspondente à média final de 

aprovação, de acordo com o Regimento Interno da Faculdade Bagozzi; 

Cabe ao acadêmico, em regime de DISPEN, cumprir todas as atividades solicitas pelo 

Professor Tutor da unidade curricular (disciplina) conforme descritas no Plano de Ensino desta 

disciplina.  



 

As disciplinas pendentes (DISPENs) são ministradas aos sábados, sob orientação de professor 

da área e com práticas acadêmicas específicas. Os alunos devem se inscrever e se matricular 

mediante datas determinadas em calendário acadêmico. 

A composição de notas para disciplinas pendentes presenciais é: 

• AV1 (35%) – atividades propostas pelos professores durante os 10 encontros presenciais; 

• AV2 (35%) – prova (presencial e individual) dos conteúdos e atividades desenvolvidas nos 10 

encontros; 

• AV3 (30%) – média aritmética simples da AV1 e AV2 do aluno na disciplina. 

a)      Alunos com média final inferior a 7,0 terão direito a Exame Final presencial 

conforme calendário acadêmico. A média para aprovação é 7,0. 

  

A composição de notas para disciplinas pendentes EaD é: 

• AV1 (35%) – avaliação presencial das 2 primeiras unidades de aprendizagem - 1º bloco; 

• AV2 (35%) - avaliação presencial das 2 últimas unidades de aprendizagem - 2º bloco; 

• AV3 (30%) - avaliação online das experiências interativas individuais e coletivas. 

a)      Alunos com média final inferior a 7,0 terão direito a Exame Final online conforme 

calendário acadêmico. A média para aprovação é 7,0. 

 

15. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

A avaliação no processo de ensino-aprendizagem permeia todos os cursos ofertados pela 

Faculdade Padre João Bagozzi, sendo voltado sempre para a busca da qualidade. Esta avaliação 

dever ser diagnóstica, processual, somativa e formativa, favorecendo assim os mecanismos de 

(re)planejamento do projeto pedagógico do curso e das concepções que o norteiam.  

 A partir de uma proposta de ensino que observa as competências do perfil do egresso, o 

processo de avaliação torna-se complexo e exige flexibilidade de pensamento para o seu 

aperfeiçoamento contínuo. A avaliação de competências compreende indicadores diretos e 

indiretos, internos e externos, tangíveis e intangíveis, quantitativos e qualitativos. 



 

 Por isso, a avaliação destas competências não é simplesmente avaliar a quantidade de 

conhecimento adquirido pelo aluno, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros 

conhecimentos de forma interdisciplinar para realizar o que é proposto. Isto visa verificar o que o 

aluno fez do conhecimento adquirido para resolver situações-problema reais ou simuladas, que 

estejam relacionadas de alguma forma com exercício de sua futura profissão.  

 Sendo assim, o processo de avaliação deve valorizar a capacidade de se pôr em uso por parte 

do aluno aquilo que se sabe para resolver situações similares às que caracterizam o cotidiano de sua 

futura profissão. Logo, é importante destacar que uma coisa é se ter conhecimentos sobre 

determinado tema, outra é saber usá-los. 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem destina-se, por princípio, verificar 

o grau de conhecimento do discente, seu senso crítico, aptidão investigativa, capacidade de 

composição oral e escrita. Essa avaliação leva em conta as diversas perspectivas e interpretações 

dos diferentes atores, de forma a contribuir para uma visão que não seja redutora do processo, mas 

que ajude a promover a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem.  

Portanto, a avaliação junto aos cursos de ofertados pela IES será determinada por uma 

prática pedagógica intrínseca ao processo de ensino aprendizagem, com a função de diagnosticar o 

nível de conhecimento do aluno por meio da assimilação de competências e habilidades propostas 

nos Planos de Ensino que compõe cada área do conhecimento detalhadas nos PPC dos cursos.  

 

15.1 Avaliação de Unidade Curricular (AV1) 

Como AV1 entende-se a avaliação que ocorrerá no decorrer do semestre letivo a critério do 

professor de cada unidade curricular (disciplina) da área do conhecimento, no qual serão utilizados 

diversos instrumentos pertinentes às especificações de cada unidade curricular (disciplina), tais 

como: teste escrito, teste prático, prova, seminário, pesquisa, resumo, resenha, fóruns, debates, 

produção de texto, relação de exercícios, estudo de caso, e outros que a peculiaridade de cada 

unidade curricular (disciplina) permitir. Contudo, uma destas avaliações será uma Prova Individual, 

com questões discursivas, nos quais simulem uma situação problema. As avaliações realizadas são 

valoradas entre zero e dez, com atribuição de peso 35% da nota final.  

 

15.2 Avaliação Semestral (AV2)  



 

 

A avaliação semestral é composta por tantas questões ou situações-problemas quantas 

forem necessárias para avaliar as habilidades e competências da unidade curricular. Seu 

alinhamento é prioritariamente interdisciplinar, de tal forma que possibilite a avaliação das 

competências essenciais e complementares do módulo. Trata-se, pois, de uma avaliação 

fundamentada na problemática do contexto de questões ou estudo de caso da atualidade, sendo 

que a(s) solução(ões) proposta(s) como resposta desta avaliação será(ao) avaliada(s) determinando, 

sob forma de nota, o nível atingido da competência do aluno.  

A avaliação realizada será valorada entre zero e dez, com atribuição de peso 35% da nota 

final. 

 

15.3 Trabalho Discente Efetivo (AV3)  

O Trabalho Efetivo Discente (TDE) é um conjunto diversificado de atividades relacionadas ao 

ensino e aprendizagem, que integram as práticas pedagógicas previstas nos diferentes 

componentes curriculares, realizadas fora de sala de aula, individual ou coletivamente, voltadas à 

integralização dos currículos dos cursos de graduação, favorecendo a apropriação do conhecimento 

e o desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos projetos pedagógicos de cada 

curso. 

Tem como objetivos: 

• Promover a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas nos projetos pedagógicos de cada curso, contribuindo para a 

integralização do currículo dos cursos de graduação da Faculdade Bagozzi; 

• Propiciar a melhoria do desempenho acadêmico e profissional dos graduandos da Faculdade 

Bagozzi por meio do desenvolvimento de práticas pedagógicas que priorizem as 

metodologias ativas e oportunizam a autonomia intelectual; 

• Possibilitar na Faculdade Bagozzi o desenvolvimento de práticas pedagógicas que permitem 

ampliar o envolvimento dos discentes, favorecendo o trabalho individual e coletivo em 

atividades diversas, fora de sala de aula, fortalecendo a articulação da teoria com a prática 

e a aproximação com o campo de atuação profissional; 



 

• Diversificar e flexibilizar atividades acadêmico-pedagógicas dos cursos de graduação da 

Faculdade Bagozzi, estimulando as horas de estudo não presencial dos discentes, 

principalmente, por meio de atividades diversas tanto individual quanto em grupos, 

promovendo a inclusão do acadêmico no processo de ensino e aprendizagem. 

• Inicialmente é importante esclarecer que as atividades apresentadas a seguir são apenas 

possibilidades de realização do Trabalho Efetivo Discente, sem a menor pretensão de esgotar 

o assunto ou mesmo oferecer “receitas prontas” para sua realização. O propósito é facilitar 

e despertar no professoro desejo e interesse em refletir sobre o tema e definir suas próprias 

estratégias de desenvolvimento do Trabalho Discente Efetivo.  

Desde o início e de modo permanente, é preciso não perder de vista que as atividades 

desenvolvidas no âmbito do Trabalho Discente Efetivo (TDE) devem ser realizadas em estreita 

relação com os estudos em curso de cada componente curricular, com o intuito de promover uma 

melhor apropriação dos conhecimentos envolvidos e favorecer o desenvolvimento das 

competências e habilidades previstas no Projeto Pedagógico do Curso. 

Para realização do Trabalho Discente Efetivo (TDE) o professor deve registrar por escrito as 

orientações no Portal Acadêmico, detalhando de modo preciso as atividades a serem desenvolvidas 

pelos estudantes, bem como os objetivos, expectativas de resultados e formas de 

entrega/socialização. Os resultados/socializações das atividades desenvolvidas nos TDEs pelos 

discentes devem ser entregues por meio de um trabalho físico ou no ambiente virtual de 

aprendizagem.   

 

15.4 Síntese da Composição das Avaliações das Unidades Curriculares Presenciais 

 

A avaliação será realizada em função das competências e habilidades, utilizando-se os 

seguintes instrumentos: 

 a)    Unidades Curriculares Presenciais: 

AV1: avaliação processual da unidade curricular (35%); 

AV2: avaliação semestral por competências (35%); 

AV3: trabalho discente efetivo (30%). 

 b)    Projeto Integrador – PI / TCC / Estágios: 



 

AV1: avaliação processual / checks de aprendizagem da construção do projeto – parte inicial 

(35%); 

AV2: avaliação processual / checks de aprendizagem da construção do projeto – produto 

final (35%); 

AV3: apresentação do projeto em banca examinadora e projeto escrito (30%). 

c)    Unidades Curriculares EaD: 

AV1: avaliação presencial das 2 primeiras unidades de aprendizagem - 1º bloco (35%); 

AV2: avaliação presencial das 2 últimas unidades de aprendizagem - 2º bloco (35%); 

AV3: avaliação online das experiências interativas individuais e coletivas (30%). 

 

15.5 Exame Final  

Serão considerados alunos em Exame Final com Média Final entre 4,0 (quatro vírgula zero) 

e 6,9 (seis vírgula nove) em cada unidade curricular (disciplina). Estes alunos terão direito a 

recuperação de estudos, conforme programada no calendário acadêmico, que garantirá, de forma 

efetiva, a assimilação das competências e habilidades programadas na área do conhecimento 

cursada. 

Para aprovação no Exame Final o aluno fará uma Prova, individual e sem consulta, estipulada 

em data conforme calendário acadêmico para cada Unidade Curricular (disciplina) que este aluno 

ficou em Exame Final, e deverá ter aproveitamento mínimo de 7,0 (sete vírgula zero) nesta 

avaliação. 

 

16. ATIVIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS 

 

16.1 Atividades Complementares 

 

As atividades complementares são incrementadas durante todos os cursos de graduação, 

criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em 

atividades extraclasse e que compõem o currículo de todos os cursos oferecidos pela IES, com carga 

horária estabelecida pelas Diretrizes, consequentemente, no Projeto Pedagógico do Curso. 



 

Estas atividades são componentes curriculares obrigatórios, sob o caráter de atividade 

extraclasse, que constarão no histórico escolar do acadêmico, e que devem ser realizadas 

concomitantemente com os programas das disciplinas do curso de graduação, sendo distribuídas e 

regulamentadas de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). O aluno que não obtiver o 

total da carga horária exigida pelo curso será considerado reprovado, tendo sua situação acadêmica 

irregular, o que não lhe permitirá colar grau e receber o diploma de conclusão de curso de 

graduação. Recomenda-se, portanto, que as horas sejam integralizadas semestralmente de acordo 

com o previsto no PPC. 

A expectativa é que essas atividades não apenas somem à grade curricular, mas que 

interajam com as demais atividades, tornando-se essenciais para que o aluno desenvolva 

competências, como tomar decisões e responder por elas, bem como desenvolva habilidades 

empreendedoras. Seu objetivo é, portanto, diversificar e enriquecer a formação do acadêmico, 

através da participação em diferentes atividades científicas, artístico-culturais, socio comunitárias e 

laborais, dependendo exclusivamente da iniciativa e dinamicidade de cada graduando, que deverá 

buscar as atividades que mais lhe interessam para delas participar. Além disso, considera-se o 

esforço do estudante para realizar atividades extrassala como, por exemplo na produção de 

materiais didático-pedagógicos e projetos. 

A comprovação da realização das Atividades Complementares em qualquer das modalidades 

será deferida mediante conclusão das Atividades Teórico-Práticas, à qual está vinculada.  

Todas as Atividades Complementares serão convalidadas durante o semestre vigente, não 

possuindo, portanto, em hipótese alguma, caráter cumulativo. 

O aluno deverá protocolar no SAB os respectivos documentos comprobatórios para 

lançamento no sistema. 

 

16.2 Estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório 

 
O estágio curricular pode ou não ser obrigatório. A obrigatoriedade no cumprimento do 

estágio curricular nos cursos de graduação deverá ser explicitada no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC). 



 

Ao longo da jornada acadêmica do estudante, a Faculdade Padre João Bagozzi promove o 

desenvolvimento por competências que estimula a mobilização dos saberes, princípios e capacidade 

de realização. Formar pessoas capazes de resolver problemas complexos em situações 

desconhecidas exige a integração das atividades acadêmicas às vivências profissionais por meio da 

realização de estágios e interações com profissionais e com o mercado de trabalho. 

Oferecer um conjunto de atividades que permitam diversas formas de interação com o 

mercado, de desenvolvimento, autoconhecimento e reflexões sobre a carreira, além de desenvolver 

o saber-agir, promove a autonomia e amplia a visão sobre as possibilidades de carreira ao longo da 

jornada profissional. A IES entende a importante conexão decorrente da realização de estágios, dos 

projetos integradores (PI’s) e atividades práticas realizados em organizações da região, de visitas às 

empresas, de palestras de profissionais do mercado aos estudantes, mentoria, cursos, workshops e 

outras atividades que promovam práticas, reflexões, desenvolvimento de competências e vivências 

relacionadas ao mercado de trabalho, promovida sempre por intermédio do Coordenadores de 

Escolas, Cursos e do NIPE.  

A Faculdade Bagozzi reúne, no Portal da Instituição, uma página destinada para a divulgação 

de oportunidades de estágios e empregos: https://faculdadebagozzi.edu.br/empregos/.  

Caso seu curso possua estágio supervisionado obrigatório previsto em PPC, consulte 

regulamento próprio para maiores informações. 

 

16.3 Frequência Obrigatória 

 

Nos cursos de graduação presenciais, a frequência mínima obrigatória para aprovação do 

aluno deverá ser igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total de horas letivas 

de cada disciplina. O Regimento Interno da Educação Superior traz a regulamentação completa dos 

critérios referentes à frequência obrigatória. É importante ressaltar os seguintes itens: 

• Nenhum aluno poderá sofrer prejuízo na avaliação de seu aproveitamento em decorrência 

de motivos, devidamente comprovados, segundo legislação vigente. 

• A frequência do discente será controlada e registrada pelo docente responsável, em cada 

aula, atividade ou estudo, via portal do professor. 

https://faculdadebagozzi.edu.br/empregos/


 

• O aluno que não comparecer às provas ou demais verificações de aprendizagem, é concedida 

outra oportunidade para realizá-las, desde que venha a requerê-la no prazo de três dias a 

contar da data de sua realização, comprovando o impedimento, conforme situações 

prescritas em lei que atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios 

domiciliares e a Lei nº 10.421/2002, que estende à mãe adotiva o direito à licença-

maternidade. É direito de as mulheres que estão em licença-maternidade usufruir das 

prerrogativas legais que lhe garantem o direito de realizar avaliações em regime domiciliar. 

Se for de vontade própria das mulheres retornarem aos estudos dentro do período de 90 

dias, elas devem apresentar termo médico atestando sua aptidão e assumindo a 

responsabilidade pelo retorno. 

•  De acordo com a legislação vigente, terá direito ao atendimento domiciliar o aluno que por 

motivo de doença precisar de afastamento por um período maior que duas semanas, desde 

que comprovada a situação de impedimento. 

• São considerados merecedores de tratamento especial os alunos portadores de afecções 

congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, 

determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por: (a) Incapacidade física 

relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos acadêmicos, desde que se verifique a 

conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da 

atividade acadêmica em novos moldes; (b) Ocorrência isolada ou esporádica. 

•     Não constituem justificativa para o abono de faltas, as declarações por motivo de trabalho, 

eventos e viagens. 

• Os abonos de faltas seguirão legislação vigente e os não mencionados neste documento 

serão protocolados na Secretaria Acadêmica para análise. 

• Em respeito à Lei do Serviço Militar, Decreto-Lei nº 715/69 (altera art. 60 § 4º da Lei nº 

4.375/64), “todo convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva, que seja 

obrigado a faltar as suas atividades civis, por força de exercício ou manobras, ou reservista 

que seja chamado para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica, 

do Dia do Reservista, terá suas faltas abonadas para todos os efeitos”. 

 

 



 

16.4 Trabalho de Conclusão De Curso 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória, desde que consta no PPC 

do curso. O TCC tem como objetivo geral sistematizar o conhecimento produzido sobre um objeto 

de estudo pertinente ao curso mediante supervisão, orientação e avaliação docente, tendo por base 

a articulação teórico-prática. Tem como objetivos específicos:  

• Proporcionar a complementação da formação pessoal e profissional do aluno em termos de 

treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural e de relacionamento humano. 

• Propiciar vivência profissional, sempre que possível, ampliando oportunidades de integrar 

dinamicamente teoria e prática.  

• Desenvolver atividades inter e transdisciplinares durante o curso. 

• Oferecer oportunidade de questionamento, reavaliação e atualização curricular.  

• Consolidar as competências previstas no perfil de conclusão do curso. 

• Dar oportunidade de o aluno participar em atividades de pesquisa.  

 O TCC é desenvolvido pelo discente sob a orientação de um docente, designado 

especialmente para esse fim. Observadas as normas gerais previstas na legislação vigente e no 

Regimento Interno da Faculdade e o TCC obedece a regulamento específico. 

 

17. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) 

 

  O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é componente curricular 

obrigatório. O MEC determina os cursos que deverão participar das provas e as Instituições de 

Ensino Superior são obrigadas a inscrever seus alunos ingressantes e concluintes, que 

obrigatoriamente devem comparecer às provas, sob pena de não poderem colar grau nem terem o 

registro do diploma. 

 

 

 



 

18. REGIME DISCIPLINAR 

 

O ato de matrícula de discente ou de investidura de profissional em função docente ou 

técnico-administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos e 

institucionais, bem como à legislação vigente, o Regimento Interno, às demais normas e decisões 

internas. 

Entende-se por regime disciplinar o conjunto de normas de conduta que devem ser 

observadas pelo pessoal docente, discente e corpo administrativo no exercício de suas funções e 

atividades para assegurar a convivência e o respeito mútuo.  

As medidas disciplinares são as seguintes: 

• Advertência escrita para os membros dos corpos docente e discente. 

• Repreensão escrita para os membros dos corpos docente e discente. 

• Suspensão para os membros dos corpos docente e discente. 

• Dispensa para os membros do corpo docente e técnico-administrativos. 

• Transferência pedagógica para os membros do corpo discente.  

• Desligamento definitivo. 

 

19. DÚVIDAS, SUGESTÕES E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Esperamos que as informações que repassamos para você sejam realmente úteis e o ajude 

a alcançar seus objetivos. No entanto, caso ainda exista alguma dúvida, sugestões ou, até mesmo, 

qualquer contribuição, sabia que nós da Faculdade Padre João Bagozzi estaremos sempre a sua 

disposição. 

Para mais informações, procure o SAB (Serviço de Atendimento Bagozzi) pelo e-mail 

atendimento@faculdadebagozzi.edu.br ou Telefone/WhatsApp (41) 3521-2727. 

Visite também nosso site: https://faculdadebagozzi.edu.br/  

 

Curitiba, 2020 
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