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Ser professor
É ser um presente especial na vida de quem quer aprender. É ter um 

coração que se preocupa profundamente com o futuro do próximo, um amor que 
compartilha o que tem... O professor sabe muito, porém é humilde dizendo que 
nunca saberá o suficiente. O professor maravilhoso ajuda pessoas a se tornarem 
melhores, anseia por transformar o mundo através de cada vida que ele toca. 
Provoca criatividade, ousadia e coragem. O aluno que hoje você ensina, jamais o 
esquecerá por sua grande ajuda na conquista de seus objetivos. 

Autor desconhecido 

Prezado professor 
A Direção Acadêmica, a Coordenação do Curso Bacharel em Teologia, a 

Secretaria Acadêmica e o setor de Recursos Humanos, por meio do Manual do 
Professor, buscam proporcionar ao docente uma visão e compreensão geral do 
funcionamento da nossa Instituição de Ensino Superior (IES). Colocamo-nos, 
também, à disposição para esclarecimentos e orientações complementares, 
bem como para sugestões de melhorias dos procedimentos pedagógicos e 
administrativos. 
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Breve Histórico das 
Faculdades Batista do Paraná 

As FACULDADES BATISTA DO PARANÁ – FABAPAR- é um estabelecimento 
de Educação Superior de natureza privada, sem fins lucrativos, integrante do 
Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (9.394/96) e normas conexas, com sede na Avenida Silva Jardim,  
n.º 1859, bairro Água Verde, Município da cidade de Curitiba - PR, mantida pelo 
CONSELHO EDUCACIONAL DA CONVENÇÃO BATISTA PARANAENSE. 

A Instituição iniciou suas atividades em 1940, com o nome de Instituto Bíblico 
Batista A. B. Deter, mantido pela Convenção Batista Paranaense e ministrando um 
curso médio de teologia, equivalente ao antigo Segundo Grau. 

Em 1974, passou a oferecer o Curso Superior em nível de Bacharel em 
Teologia, presencial, com duração de quatro anos, mudando o seu nome para 
Seminário Teológico Batista do Paraná. Desde então, foi exigência da instituição 
o certificado de conclusão do Segundo Grau, atual Ensino Médio, e uma avaliação 
específica na área de Língua Portuguesa para o ingresso no Curso. 

O Seminário Teológico Batista do Paraná sempre procurou ministrar um 
ensino de qualidade, embora a oferta, perante a lei, fosse de um curso livre. Prova 
disso é a filiação e reconhecimento, desde 1988, por entidades que congregam as 
melhores escolas teológicas do Brasil, como: a Associação Brasileira de Instituições 
Batistas de Educação Teológica (ABIBET), a Associação dos Seminários Teológicos 
Evangélicos (ASTE) e a Associação Evangélica de Educação Teológica na América 
Latina (AETAL). 

No dia 09 de julho 2000, por ocasião da 80ª. Assembleia da Convenção 
Batista Paranaense, foi criada a Faculdade Teológica Batista do Paraná, tendo 
como mantenedora o Conselho Educacional da Convenção Batista Paranaense.

 A Faculdade Teológica Batista do Paraná foi credenciada pela Portaria do 
Ministério da Educação nº 1.636, de 31 de maio de 2002. Na época, com o curso de 
Teologia Presencial autorizado pelo MEC pela Portaria do Ministério da Educação  
nº 1.637, de 31 de maio de 2002, obtendo o conceito Bom. 

O Curso de Bacharelado em Teologia foi reconhecido pelo MEC pela Portaria 
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do Ministério da Educação nº 4.227, de 06 de dezembro de 2005, obtendo o 
conceito Bom. Em 2007, entrou em vigor o novo currículo aprovado pelo Colegiado 
do Curso e pelo Conselho Superior de Ensino, sendo reestruturado no ano de 
2009, em função das novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
constantes do Parecer CNE/CES Nº: 118/2009, de 18 de maio de 2009.

Além da oferta do Curso de Teologia, a FABAPAR ampliou sua atuação 
por intermédio dos Cursos de Pós-Graduação nas modalidades presencial e a 
distância, o que vem contribuindo para seu reconhecimento e fortalecimento 
perante a sociedade civil e religiosa.

A FABAPAR é regida por um Estatuto e por um Regimento Interno aprovados 
pela entidade mantenedora e pela legislação vigente do Ensino Superior.

O que fazemos (Missão) 
Formar líderes relevantes comprometidos com a transformação espiritual, 

social e científica, promovendo conhecimento inovador por meio de princípios 
cristãos. 

O que queremos (Visão) 
Ser referência no Brasil em ensino, pesquisa e extensão, inspirando pessoas 

a servir à sociedade por meio de conhecimento e práticas transformadoras. 

A nossa proposta pedagógica 
Temos plena convicção de que nossa estrutura pedagógica e técnica 

proporciona uma formação integralmente ética. Evidenciando, assim, nosso 
posicionamento como instituição cristã que quer contribuir para inclusão e 
acesso à cidadania de cada brasileiro, capacitando-o para exercer, por meio de 
sua vocação, uma influência positiva, rica e necessária em nossa nação. 
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Setores da FABAPAR 
Diretor-Admnistrativo: Jaziel Guerreiro Martins

Gerente-Administrativo: Jader Menezes Teruel

Coordenação Acadêmica Bacharelado Presencial e a Distância (EAD): Margareth 
S. Silva

Coordenação Adjunta Bacharelado a Distância (EAD): Janete Maria de Oliveira

Auxiliar de Coordenação Bacharelado Presencial: Samuel Pinheiro Almeida

Coordenação Pós-Graduação Lacto Sensu: Jaziel Guerreiro Martins

Coordenação Mestrado: Reginaldo Pereira de Moraes

Coordenação Extensão: Jaziel Guerreiro Martins

Secretário Acadêmico: Lucas dos Santos Ferreira

Biblioteca: Rozane Denes

Recursos Humanos: Mary Ellen Seixas de Mello
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Informações Diversas - 
Recomendações Gerais

Os cursos das Faculdades Batista do Paraná têm seriação semestral e 
seguem um calendário estabelecido pela Instituição (disponível no Drive da 
FABAPAR, no Portal do Professor). No calendário constam os dias letivos e os 
feriados escolares. O professor deverá ter conhecimento do calendário acadêmico 
e seguir o cronograma de atividades da instituição preestabelecido, porque esse 
é o cronograma oficial conhecido por todos os segmentos acadêmicos. Qualquer 
necessidade de alteração deve ser consultada e autorizada, antes de sua execução, 
pela Coordenação do curso, incluindo aulas magnas e formaturas.

Recursos Humanos (RH) - Tabela de pagamento 
Todos os professores, independentemente da forma de contrato, serão 

remunerados por atividades, conforme tabela institucional elaborada anualmente. 
Para dúvidas ou questionamentos, o professor poderá procurar o setor de RH. 

Horário de aulas 
Os horários de início e término das aulas devem ser respeitados. 

O horário de aula do período noturno tem seu início às 19h, com intervalo 
das 20h30 às 20h45, e saída às 22h15.

Uso de crachá 
Solicitamos ao professor que se mantenha devidamente identificado com 

seu crachá durante toda sua permanência na FABAPAR.

Sistema Acadêmico 
A FABAPAR utiliza, para seu controle acadêmico, um sistema informatizado, 

que possibilita o gerenciamento integrado das informações acadêmicas e 
financeiras. 
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Com o uso de uma senha individual, o docente tem acesso às informações, 
pela internet, na página da FABAPAR, www.fabapar.com.br – Portal do Professor.

As senhas dos docentes são registradas pelo setor de RH. 

No portal, o docente encontra o Sistema Acadêmico SophiA, que possibilita 
o acesso e manutenção de alguns dados por parte dos docentes, como: inserir 
e atualizar informações, realizar lançamento de notas e frequência, e imprimir 
Diário de Classe. 

Importante: É obrigatório o registro de notas e faltas pelo docente no 
Sistema SophiA e nos diários de classe, obedecendo às datas previstas no 
Calendário Acadêmico.

Ao mudar de endereço/telefone, o professor deve comunicar ao setor 
de RH, pois é muito útil ter os dados atualizados. Ressaltamos que esses 
dados não serão repassados aos alunos.

Ao realizar qualquer atualização do perfil profissional e de atuação, 
cadastre na Plataforma Lattes e encaminhe a documentação comprobatória 
à Secretaria.

Toda comunicação interna será feita somente pelo e-mail institucional.

Registro Acadêmico
A Secretaria é responsável pelo controle e pela preservação dos documentos 

dos alunos, sua matrícula na IES e a emissão de declarações e outros documentos 
oficiais. Quanto aos docentes, a Secretaria é responsável pelo cadastro de horários 
e vinculação do professor à disciplina.

Diário de Classe virtual - Sistema Acadêmico 
O Diário de Classe é disponibilizado no Sistema Acadêmico SophiA, dentro do 

Portal do Professor para preenchimento on-line. A Secretaria Acadêmica emitirá 
os Diários de Classe em branco para registro em sala de aula. 

No Sistema Acadêmico SophiA são registradas as faltas dos alunos, o 
conteúdo ministrado e as notas das avaliações. 
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Lembramos que o Diário de Classe deve contemplar a carga horária 
estipulada para o devido componente curricular. No caso de não haver dias letivos 
suficientes para completar a carga horária, o docente deverá desenvolver junto 
com os alunos Atividades Extraclasse. Essas atividades devem ser registradas 
com a inclusão de mais aulas no diário. Lembrando que o professor tem o prazo 
máximo para lançar as faltas. 

Orientações 
No Sistema Acadêmico SophiA, para os alunos matriculados após o início 

das aulas, matrícula fora de prazo, o sistema registra faltas até a efetivação 
da matrícula, não podendo o docente alterá-las. Os registros de conteúdos 
ministrados devem ser os mesmos das aulas dadas. Qualquer dúvida quanto ao 
preenchimento deve ser sanada junto à Secretaria Acadêmica. 

No primeiro dia de aula, cada professor deverá solicitar à Secretaria uma via 
do Diário de Classe. Após o encerramento das matrículas, discentes e docentes 
serão avisados, para a atualização do lançamento de frequências, que somente 
será liberado após o período de matrícula. 

Para o lançamento de notas, também é necessário o prévio cadastro. Caso 
não encontre no sistema sua disciplina,o professor deve relatar à Secretaria 
imediatamente, solicitando, por e-mail, a solução para o acontecido. O sistema 
SophiA já está configurado para o cálculo da média aritmética. Com relação aos 
Diários de Classe, mesmo os rascunhos, solicitamos: 

I. Não dê o acesso do Diário de Classe aos seus alunos. 

II. Caso haja alguma pessoa presente na sala cujo nome não conste da 
relação de alunos, informe a situação à Secretaria e oriente a pessoa a procurar 
a Central de Atendimento. 

Importante: O professor, em hipótese alguma, poderá aplicar trabalhos, 
atividades avaliativas de grupo e individuais ou permitir a participação de 
pessoas que não constem oficialmente de seus Diários de Classe. Em caso 
de alunos ouvintes ou visitantes, os professores serão previamente avisados 
pela Coordenação. 
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Recursos à Disposição
Google for Education - Parceria Google

Google for Education é uma solução tecnológica desenvolvida pela Google, 
cujas ferramentas são utilizadas em parceria pela FABAPAR, uma instituição sem 
fins lucrativos e voltada para a educação, para auxiliar professores e alunos.

Consiste no uso ilimitado de e-mail com personalização do domínio, editor 
de planilhas on-line com equivalências de fórmulas e usabilidade como as do 
MS Excel, editor de texto com todos os recursos necessários para preparação e 
configuração de trabalhos segundo as normas da ABNT, criador e apresentador 
de slide, e tudo isso com a vantagem de compartilhamento on-line. Com apenas 
um clique, todos os alunos podem ter acesso ao material que o professor pretende 
disponibilizar e criar textos colaborativamente em tempo real.

Outra ferramenta que a Google for Education disponibilizou a FABAPAR é 
a Google Classroom, uma sala de aula virtual em que cada participante pode 
interagir com o material disponível, uma extensão da sala de aula física. Outros 
recursos são o Google Drive, com 15 gigas de espaço para cada conta de e-mail, 
e a Agenda Google, que pode ser usada individualmente e/ou com os alunos.

Sala dos professores 
A sala dos professores é um local de encontro e descanso dos docentes, onde 

cada um deles possui um escaninho. O local é de acesso restrito aos docentes, 
não sendo permitida a permanência de alunos. 

O armário do professor deverá ser solicitado à Coordenação do Curso, para 
que indique o nome do professor que o utilizará. Canetas e apagadores próprios 
para quadro branco devem ser retirados na Secretaria. 

As cópias de documentos são um serviço disponibilizado pela FABAPAR 
somente para as provas. Para tanto, o professor deverá encaminhá-las à Secretaria 
no e-mail: secretaria.presencial@fabapar.com.br, com antecedência de 48 horas.
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Biblioteca
Ao ser admitido na Instituição, o professor deverá  dirigir-se à Biblioteca para 

realizar sua inscrição enquanto usuário.

Empréstimos: 

Empréstimos domiciliares: 3 (três) publicações;

Prazo de empréstimo: 7 (sete) dias;

Periódicos (revistas e jornais): 2 (duas horas);

Multa diária: R$ 1,00 (um real) por material bibliográfico, por dia de atraso na 
devolução.

Renovação de empréstimos para o corpo docente

A renovação de material bibliográfico deverá ser solicitada pessoalmente ou 
por e-mail, desde que não haja nenhuma pendência ou reserva do material.

Em casos de pendências, o professor deverá comparecer à Biblioteca para 
regularizar seu empréstimo.

Recursos audiovisuais 
As solicitações de recursos audiovisuais ou referentes ao uso de tecnologias 

devem ser feitas pelo próprio professor através do fomulário de solicitações com 
12 horas, no mínimo, de antecedência pelo link http://gtic.fabapar.com.br/suporte/.

Atividade acadêmica que necessite de espaços 
diferenciados

Qualquer atividade acadêmica que necessite de espaços diferenciados, 
materiais de apoio e equipamentos deve ser comunicada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias à Coordenação do Curso, para que esta possa, após 
autorizá-la, tomar as providências necessárias.
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Metodologia de Endino
Plano de Ensino 

O planejamento antecipado é fundamental para a confecção do Plano 
de Ensino. Para isso, o professor deverá primeiramente verificar o acervo de 
Biblioteca da IES quando estiver escolhendo suas obras para confeccionar seu 
plano. A bibliografia básica deve conter três livros e a bibliografia complementar 
até cinco livros. As obras devem constar do acervo da Biblioteca, na proporção 
mínima de um exemplar para cada 10 vagas anuais ofertadas. No caso da nossa 
IES, 15 exemplares. 

Antes de encaminhar seu Plano de Ensino à Coordenação, o professor 
poderá verificar se os livros indicados constam na Biblioteca e se a quantidade 
está disponível ao aluno. É importante também, quando o professor for escolher 
a bibliografia, que não sejam obras esgotadas. A bibliotecária estará à disposição 
para ajudar os professores nesta etapa. 

O professor deverá encaminhar seu Plano de Ensino à Coordenação 
Acadêmica dentro do prazo. A Coordenação tem a tarefa de analisar todos os 
Planos de Ensino e garantir que não haja obras repetidas. 

Para o primeiro semestre, a data sempre será 20 de agosto. Para o segundo 
semestre, a data será dia 5 de abril. Caso essas datas caiam no sábado ou no 
domingo, o professor deverá entregar na segunda-feira seguinte. 

A Coordenação deverá encaminhar os planos devidamente analisados para 
a Biblioteca na data de 15 de setembro para os planos do primeiro semestre e 
25 de abril para o segundo semestre. Caso essas datas caiam no sábado ou no 
domingo, a Coordenação deverá entregar na segunda-feira seguinte. 

Após a chegada dos Planos de Ensino à Biblioteca, será dado início à cotação 
das obras solicitadas. 

O professor deverá apresentar no início do semestre, aos alunos, o conteúdo 
programático de suas disciplinas que estará disponível no portal Web, esclarecendo 
ao aluno todos os campos do conteúdo programático, principalmente as datas 
de provas e os tipos de trabalhos. Após a apresentação do conteúdo ao aluno, 
o professor só poderá realizar as suas avaliações nas datas definidas no plano. 
As atividades de avaliação não poderão ser mudadas, pois os setores como 
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Coordenação e Atendimento ao aluno já estarão programados com essas 
informações e o aluno já terá recebido do professor as informações.  

Os trabalhos propostos aos alunos devem ser recolhidos exclusivamente 
pelo docente responsável. Nenhum setor da FABAPAR e nenhum outro funcionário 
está autorizado a recebê-lo. Caso aconteça alguma situação que impeça o 
professor de recolher os trabalhos, o professor deverá entrar em contato com a 
Coordenação, solicitando ajuda nesse sentido. 

O campo da avaliação deverá conter todas as informações sobre como será 
realizada a avaliação do conhecimento do aluno e as datas das provas. Essas 
informações serão utilizadas pela Coordenação e Secretaria, a fim de facilitar as 
demais atividades da instituição. 

Os modelos de prova, Plano de Ensino e outros requerimentos estarão 
disponíveis no local do professor na plataforma. 

Atribuições do Professor Orientador: 
1. O professor deve orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas 

as suas fases, do projeto de pesquisa até a defesa e entrega da versão final da 
monografia. 

2. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos e preencher a 
pasta de acompanhamento. O orientador deve ter no mínimo 3 (três) momentos 
de orientação com o aluno. 

3. Informar a situação de alunos com dificuldades ao professor responsável 
e verificar se é necessária alguma ação. 

4. Participar da banca de avaliação final. 

5. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a 
elaboração do TCC, conforme o manual da FABAPAR. 

6. Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os 
alunos a fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação 
solicitada na Central de Atendimento no prazo do calendário acadêmico. A Central 
de Atendimento somente receberá o trabalho do aluno se estiver assinado pelo 
professor ou se o professor encaminhar, por e-mail, a liberação de entrega. 
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7. Orientar o aluno nas correções das solicitações de mudanças sugeridas 
pela banca. O TCC deverá ser corrigido pelo orientador antes da entrega (com 
capa dura). Igualmente à primeira etapa, o professor deverá liberar a entrega 
desse trabalho com a assinatura ou por e-mail. 

Diretrizes Sobre Falta 
Ausências e faltas dos professores

O docente deverá comunicar à Coordenação do Curso a sua ausência e 
apresentar sua proposta de permuta de aula com outros professores, substituição 
ou reposição de aulas. O aviso deverá ser feito com no mínimo 7 (sete) dias de 
antecedência de sua ausência.

No caso de ausências não programadas, ao retornar às atividades, o docente 
deverá se apresentar à Coordenação, no prazo de 48 horas, para sugerir as 
reposições, ficando a cargo da Coordenação analisar sua viabilidade. Não sendo 
viável, as reposições deverão ocorrer em outra data ou outro horário. A reposição 
marcada diretamente com a turma, sem a anuência da Coordenação, não será 
válida, devendo ser reprogramada, pois o RH deverá ser notificado das reposições.

Quando a ausência ocorrer, por motivos de Saúde, atestado ou atrasos, o 
docente deverá comunicar pelo WhatsApp (41) 99126-1040, ficando a cargo da 
Coordenação e do Núcleo de Atendimento avisar os líderes de turma e a sala de 
aula sobre o ocorrido com o docente. Para atividades fora da sede da FABAPAR 
que não estiverem previstas no calendário acadêmico, e ocuparem o horário de 
aula, o professor deverá avisar a Coordenação com sete dias de antecedência.

Essas medidas têm por intenção aprimorar o funcionamento do nosso 
Núcleo de Atendimento ao Aluno, oferecendo informações e orientações que 
alinhem um atendimento de melhor qualidade de nossa faculdade. O atestado  
deve ser encaminhado ao RH e à Coordenação no prazo de 24 horas. 

O professor não deve alterar seu horário, trocar com outro docente ou se 
ausentar sem o conhecimento e a autorização do Coordenador de seu curso. 
As alterações devem ser solicitadas com antecedência, formalizadas através do 
requerimento.

Qualquer dúvida, procure a Coordenação do Curso.
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Atestados e faltas de alunos
Segundo orientação do MEC, não existe na legislação educacional brasileira 

a figura do abono de faltas. Entretanto, é assegurado tratamento excepcional para 
alunos amparados por legislação específica (Decreto-Lei 1.044/69 e Lei 6.202/75), 
sendo, nesse caso, como compensação das ausências às aulas, atribuídos 
exercícios domiciliares supervisionados, com acompanhamento docente. 

Colhe-se da legislação do serviço militar, estabelecida no Decreto-Lei n. 715, 
de 30 de julho de 1969, a seguinte disposição em benefício do reservista: Decreto-
Lei nº 715, DE 30 DE JULHO DE 1969 Altera dispositivo da Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando 
da atribuição que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de 
dezembro de 1968, DECRETA: Art. 1º O § 4º do artigo 60 da Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar) passa a vigorar com a seguinte redação: 
“§ 4º Todo convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva que seja 
obrigado a faltar a 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.” 

Art. 2º Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Brasília, 30 de julho de 1969; 148º da Independência 
e 81º da República. 

Doenças infectocontagiosas e enfermidades graves 
Excepcionalmente, no caso de doenças infectocontagiosas ou graves 

enfermidades, assim comprovadas por atestado médico, com especificação de 
CID, a falta será considerada justificada e o aluno ficará dispensado de realizar as 
5 (cinco) audiências compensatórias. Porém, estará sujeito à realização de outras 
atividades domiciliares que o professor orientador determinar, quando for o caso.

Embora não exista previsão legal para abono de faltas, é dado tratamento 
excepcional para alunos amparados por legislação específica (Decreto-Lei 
1.044/69 e Lei 6.202/75), sendo nesses casos específicos, admitidos exercícios 
domiciliares supervisionados, como compensação das faltas às aulas. 
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Em casos de doenças infectocontagiosas e outras enfermidades graves, 
os benefícios dos exercícios domiciliares devem ser requeridos no início da 
enfermidade. Caso o aluno encontre-se afastado das atividades acadêmicas 
no período de provas, estas serão aplicadas em período a ser determinado 
pela Coordenação do Curso. O Decreto-Lei n. 1.044/69 assim dispõe:  
Decreto-Lei nº 1.044, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.  

Licença-maternidade 
Qualquer falta do aluno, independentemente do motivo, será considerada e 

lançada no diário. Todavia, para alguns casos especiais, a legislação igualmente 
prevê um tratamento especial,  autorizam a inclusão de atividades compensatórias, 
inclusive domiciliares. A Lei nº 6.202/75 atribui à estudante em estado de gestação 
o regime de exercícios domiciliares, instituído no Decreto-Lei nº 1.044/69, e 
determina que a partir do 8º mês de gestação e durante três meses a estudante 
ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares supervisionados. No caso 
da Lei 6.202/75, que se aplica às gestantes e licença-maternidade, o benefício 
só pode ser requerido a partir do 8º mês de gestação. Caso a aluna encontre-se 
afastada das atividades acadêmicas no período de provas, estas serão aplicadas 
em período a ser determinado pela Coordenação do Curso. No caso das avaliações 
contínuas, a aluna realizará trabalhos sobre o conteúdo programático referente ao 
período de afastamento. Lei nº 6.202, DE 17 DE ABRIL DE 1975. Atribui à estudante 
em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-
Lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o A partir do oitavo mês de gestação 
e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo 
regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei número 1.044, 21 de 
outubro de 1969. Parágrafo único: O início e o fim do período em que é permitido o 
afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção 
da escola. Art. 2o Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante 
atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do 
parto. Parágrafo único: Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado 
de gravidez o direito à prestação dos exames finais. Art. 3o Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 
17 de abril de 1975. 
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Como proceder quanto às faltas
A legislação permite ao aluno faltar 25% do total de aulas do semestre letivo, 

considerando todos e quaisquer motivos (trabalho, viagens etc.).O professor deve 
orientar o aluno na sala de aula, incentivando-o a não faltar e não ultrapassar o 
limite permitido para as faltas. 

Ao dirigir-se até uma sala, não havendo presença de alunos, o professor 
deve permanecer na sala e aguardar eventuais alunos pelo menos durante 20 
(vinte) minutos. Após esse tempo, retirar-se aplicando falta coletiva e lançar no 
local de matéria lecionada o seguinte: “Não houve comparecimento de alunos”. 

Caso a situação de falta do aluno ocorra em dia previsto para avaliação, 
além do lançamento de faltas, o professor deverá instruir os alunos a solicitar, na 
Central de Atendimento, o pedido de segunda chamada. 

Todos os lançamentos deverão ser digitados, no período máximo de 
15 (quinze) dias. Para lançamento de notas de final de semestre com período 
ultrapassado, o professor só conseguirá lançar as notas e faltas no Sistema, 
mediante a solicitação à Secretaria. Para evitar quaisquer transtornos, 
programe-se para que nenhum imprevisto ocorra. Caso tenha alguma dúvida 
sobre a operacionalização do sistema on-line, entre em contato pelo e-mail:  
sec.academica@fabapar.com.br 

Procedimentos Quanto à 
Avaliações
Elaboração de avaliação e trabalhos

As provas deverão ser digitadas com o cabeçalho padrão. Caso o professor 
não tenha encontrado na plataforma o modelo padrão, solicitar à Coordenação 
que lhe enviará por e-mail. O cabeçalho das provas deve ser preenchido com 
atenção e rigor. Atentar para data, etapa e semestre letivo, evitando problemas e 
reclamações dos acadêmicos. 

Solicitamos que não haja provas ditadas ou copiadas do quadro, para as 
quais os alunos precisem fazer uso de folha de caderno. Após a confecção da 
prova, o professor poderá encaminhar para a Secretaria por e-mail, no formato 



23

Manual do Professor – FABAPAR

pdf, para evitar que o arquivo sofra desconfiguração, e solicitar a confirmação de 
recebimento. 

Ao aluno que estiver com “cola”, ou que apresentar trabalho igual ao de outro 
colega, será atribuída a NOTA ZERO (0) na prova. O professor deverá relatar o fato 
POR ESCRITO à Coordenação. 

Normatização dos Procedimentos referentes à 
alteração de notas e faltas. Procedimentos para o 
requerente: 

I. O aluno solicitante deverá fazer o pedido por escrito e por meio de 
requerimento na Central de Atendimento ao Aluno;

II. Ao preenchê-lo, anexar comprovante da solicitação no campo do 
formulário, que será entregue ao professor para verificação;

III. O simples requerimento de alteração de notas e faltas não implica em 
sua aceitação automática. Sugerimos não garantir nada ao discente antes do 
final do processo.

A Central de Atendimento, ao receber dos requerentes as solicitações de 
notas e faltas com o comprovante da solicitação em anexo, deverá encaminhar 
todas as solicitações para a Coordenação do Curso. A Coordenação do Curso 
dará ciência e encaminhará, se necessário, à Direção.

Segunda chamada 
A segunda chamada é um direito do discente, e deve ser aplicada com a 

mesma matéria e o mesmo grau de dificuldade da primeira chamada.

O discente que deixar de realizar uma das avaliações no período fixado, 
poderá, no prazo de três (3) dias úteis, 48h a partir da realização do exercício, 
requerer a 2ª chamada, mediante o preenchimento do requerimento padrão na 
Central de Atendimento ao Aluno e o pagamento da taxa correspondente.

Apenas os alunos cujos nomes constem na lista de segunda chamada 
estão autorizados a realizá-las. O docente não pode aplicar a segunda chamada 
sem o aluno ter formalizado o pedido. Caso não tenha dado entrada na segunda 
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chamada no prazo previsto, o discente não poderá realizar a prova. Caso ocorra 
alguma divergência, o discente deverá ser encaminhado à Secretaria Geral. 

Arquivamento das avaliações 
Apenas a avaliações finais serão arquivadas pela Secretaria. Elas serão 

mantidas pelo prazo de 1 (um) ano. As demais avaliações deverão ser devolvidas 
pelos próprios docentes aos discentes. As avaliações semestrais das disciplinas 
on-line serão entregues pela Coordenação ao representante de turma, que 
repassará aos discentes. 

Lançamento de notas no Sistema Acadêmico 
O docente deverá informar e lançar as notas da avaliação no Sistema 

Acadêmico no prazo estipulado pelo Calendário Letivo, assim como a entrega das 
provas, e Avaliação Final. 

Para a dimensão das Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), Estágios Supervisionados e Práticas Pedagógicas, as atividades 
e notas deverão acompanhar o prazo do calendário acadêmico, não podendo ser 
alterado sem solicitação prévia de 30 dias e com a aprovação dos setores envolvidos. 

Avaliação dos docentes: CPA 

Anualmente, a Instituição promove uma avaliação dos docentes pelos 
alunos, em data agendada em calendário acadêmico. Nesse processo, os alunos 
conferem conceitos segundo as escalas (A) ÓTIMO, (B) BOM, (C) REGULAR, (D) 
RUIM aos seguintes quesitos: 

• Cumprimento de horários para início e término das aulas; 

• Esclarecimento do significado e importância do componente curricular 
para o curso; 

• Clareza, organização e sequência lógica na exposição dos conteúdos; 

• Contextualização dos conteúdos ministrados, relacionando teoria e 
prática; 
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• Diversificação das atividades para trabalhar diferentes conteúdos; 
Preocupação em acompanhar a aprendizagem dos alunos e identificar 
as dificuldades; 

• Disponibilidade para atendimento e esclarecimento de dúvidas; Domínio 
de turma; Relacionamento docente-aluno; 

• Critérios de avaliação previamente combinados; 

• Apresentação do Plano de Ensino pelo docente, contendo os seguintes 
aspectos: objetivos, conteúdos, procedimentos, avaliações e bibliografias. 

É permitido ao aluno, nesta oportunidade, fazer comentários gerais acerca 
do docente, sejam elogios ou críticas. Os dados quantitativos são processados e 
entrega-se ao docente um resumo com sua média geral e de cada critério, para 
cada turma que leciona. 

Comentários e sugestões relevantes dos alunos são entregues e 
comunicados aos docentes pelas coordenações de cursos. Tais informações 
devem servir para um processo de autocrítica e desenvolvimento do docente, não 
devendo ser discutido com alunos. 


