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Apresentação 

 

 

Prezado (a) professor (a),  

Parabenizamo-lo por juntar-se a nós, uma instituição com mais de 30 anos de 

experiência na educação superior, onde ensinamos com dedicação, respeito e amor. 

Damos as boas vindas e desejamos mais um semestre de comprometimento e 

ressignificação de valores sociais e educacionais.   

Assim, vimos por meio deste, entregar o Manual do Professor, o qual consta a 

História da Faculdade EDUVALE, a Missão da Faculdade, os Cursos oferecidos, a 

Estrutura Organizacional, os Núcleos de Apoio, o Regimento Interno do Professor, a 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA), o Instrumento de Avaliação da Comissão 

Permanente de Avaliação, o Perfil e Atribuições do Professor da EDUVALE, a 

Metodologia de Ensino da Faculdade EDUVALE, a Avaliação de Desempenho do 

Acadêmico, o Regulamento para Elaboração de Provas Regimentais,  o Manual do 

Diário, o Procedimento de uso da Biblioteca pelo professor, os Anexos contendo 

modelo da Carta de Advertência Disciplinar, para seu conhecimento.   
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INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço – EDUVALE, 

de Jaciara - MT, vem se consolidando como instituição capaz de contribuir para o 

desenvolvimento da região do Vale, colocando profissionais competentes no mercado de 

trabalho. Sua história teve o início pautado nos meados da década de oitenta, pois iniciou 

seu funcionamento em 1986, formando sua 1ª turma de Contadores em 1993. A 

respeitabilidade e o compromisso da Instituição são constatáveis, especialmente quanto à 

percepção de seu esforço para enveredar pelo caminho próprio das escolas de nível 

superior com eixo na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Enraizada na região sul do 

Estado de Mato Grosso, a Instituição expandiu convênios de cooperação com empresas, 

indústrias e Instituições pertencentes e instaladas nessa microrregião do Vale do São 

Lourenço. 

A EDUVALE foi criada através do Decreto MEC nº 97 679 de 20 de Abril de 1989 

que autorizou o Curso de Ciências Contábeis. Rege-se pelo Regimento Geral, aprovado 

pela Portaria MEC nº 4.098, Publicada no D.O. da União em 30/11/2005. Terceiro 

reconhecimento. 

Curso de Administração Geral: Autorizado pela Portaria MEC de nº 481, de 

17/08/2006.  

A seguir, instalou o Curso de Pedagogia, autorizado pela Portaria MEC nº 487/00 

publicada no D.O. U de 09/03/2000 e Reconhecido pela Portaria MEC nº 4.198 Publicada 

no D.O. da União em 06/12/2005. 

Sistemas de Informação autorizado pela portaria MEC 467, publicada no D.O da 

União em 27/06/2008 e Reconhecido.  

Agronomia autorizado pela portaria MEC 338 de 29/05/2014, publicada no D. O. 

da União em 30/05/2014. 

Educação Física autorizado pela portaria MEC 362, publicada no D. O. da União 

em 02/07/2014. 

Engenharia Civil autorizado pela portaria MEC 704, de 04 de outubro de 2015, 

publicada no D. O. da União em 05/10/2015. 
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Engenharia Florestal autorizado pela portaria MEC 264, de 27 de março de 2015, 

publicada no D. O. da União em 30/03/2015. 

Direito – autorizado pela Portaria N° 662, DE 28 de setembro de 2018.- D.O.U  

28/09/2018 pg 24 

Psicologia – autorizado pela Portaria N° 527, DE 26 de julho de 2018- D.O.U  

31/07/2018 pg. 36 e 37 
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MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

 A missão da Instituição Associação Educacional do Vale do São Lourenço - 

EDUVALE é oferecer, por meio do ensino superior, conhecimentos científicos e 

tecnológicos aliados à sólida formação ética, moral e humanística, à população de Jaciara 

e micro região, contribuindo assim para transformações sociais que elevem o ser humano 

em busca da sua dignidade e realização pessoal. 
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CURSOS OFERECIDOS PELA 

FACULDADE EDUVALE 
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Cursos de Graduação oferecidos pela EDUVALE 

A Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Vale do São Lourenço ministra oito 

cursos: 

Reconhecidos: 

 

 Administração; 

 Ciências Contábeis; 

 Pedagogia; 

 Sistemas de Informação; 

  

Autorizados: 

 

 Agronomia; 

 Engenharia Civil; 

 Engenharia Florestal; 

 Educação Física; 

 Zootecnia; 

 Enfermagem; 

 Psicologia; 

 Direito; 

 

 

 
 

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/


13 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

POLÍTICAS DE GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

O modelo desenhado para a gestão acadêmica da IES dispõe de organização 

formal com estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade 

para responder às exigências do mundo moderno. 

As áreas de conhecimento em que estão situados os cursos de graduação 

contam com coordenações específicas e os cursos dispõem de coordenadores próprios 

que dão cumprimento às diretrizes curriculares, controle de frequência de professores e 

alunos, distribuição de cargas horárias, projetos pedagógicos e outras questões 

essenciais na vida dos cursos, consequentemente, da gestão acadêmica. 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis 

pela formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se 

interpenetram, objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, 

possibilitando a implantação das metas. 

Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos com poucos níveis 

hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a 

comunicação, exige menor controle burocrático, facilita a gestão de processos e de 

rotinas e a delegação de competências, podendo-se obter, em consequência, maior 

envolvimento dos corpos docente e discente e técnico-administrativo. 

Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com a 

participação dos diferentes segmentos que constituem a comunidade acadêmica, 

possibilitando aos setores autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas. 
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NÚCLEOS DE APOIO 
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Os núcleos de apoio são responsável por auxiliar a coordenação de cursos em suas 

atividades acadêmicas, buscando melhoria na realização destas e divulgando o trabalho de 

cada núcleo para alunos e sociedade, enfatizando o desenvolvimento da Faculdade 

EDUVALE e mostrando à todos o comprometimento e responsabilidade com cada curso.  

Abaixo, as competências de cada núcleo:  

 

NEACO (Núcleo de Extensão e Ação Comunitária) 

 

 O NEACO é responsável por estabelecer um relacionamento permanente, dialógico 

e articulado com a sociedade, estabelecendo contatos com empresas da região, 

objetivando parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de 

extensão e com órgãos e instituições de financiamento de programas de extensão.  

O núcleo organiza um Banco de Dados Culturais, cobrindo a região do Vale do São 

Lourenço e o Estado de Mato Grosso, mediante o levantamento de artistas das áreas de 

música, teatro, artes plásticas, literatura e artesãos em geral, instituindo programação dos 

Departamentos que contemplem eventos culturais, sociais, cívicos, recreativos.  

Assim, realiza Cursos de Extensão, incentivando à ação integrada com órgãos 

educacionais, de saúde, jurídicos, administrativos, de comunicação etc., para desenvolver 

projetos e atividades conjuntos, onde canaliza o tempo disponível de professores em 

regime de TI ou TP para prestação de serviços à comunidade, como decorrência lógica 

da existência de um enorme potencial disponível nesses professores, buscando incentivar 

e desenvolver a participação de elementos da comunidade interna, em atividades 

esportivas, torneios, competições, olimpíadas etc. abertos à comunidade.  

 

NUEN (Núcleo de Ensino) 

 

 O NUEN é responsável por promover, juntamente com as Coordenações dos 

Colegiados de Cursos, o desenvolvimento e a revisão curricular dos cursos de graduação 

e promover com os Diretórios Acadêmicos e/ou Colegiados de Cursos, eventos 

direcionados ao desenvolvimento curricular. Responsável também por assessorar à 
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Direção da FACULDADE na elaboração e proposição de normas que regulamentem o 

ensino de graduação na EDUVALE, cadastrando todos os currículos e alterações 

curriculares dos cursos de graduação, mantendo o arquivo atualizado sobre os currículos. 

O núcleo planeja, coordena e realiza, em conjunto com os Colegiados de Curso, os 

Diretórios Acadêmicos e os Departamentos, o processo de avaliação dos cursos de 

graduação e eventos relacionados à avaliação do desempenho acadêmico nas diferentes 

áreas do conhecimento. 

 

NUPES (Núcleo de Pesquisa) 

 

 O NUPES é responsável por fortalecer a Faculdade mantida pela Associação 

Educacional do Vale do São Lourenço como local de produção, criação e valorização do 

trabalho científico, propiciando o diálogo entre as áreas de conhecimento, incentivando 

projetos interdisciplinares e transdisciplinares de pesquisa, bem como estimular a 

produção em novas áreas. Criando assim, condições para que o professor possa 

desenvolver-se como pesquisador, elaborando projetos individuais ou coletivos, com o 

envolvimento do corpo discente.  

O núcleo define as áreas prioritárias de pesquisa da Instituição, racionalizando e 

agilizando a sistemática de tramitação dos projetos de pesquisa que requeiram aprovação 

institucional para o pleito de recursos junto aos órgãos de fomento. Dessa forma, integra 

Ensino, Pesquisa e Extensão, incentivando alunos de graduação a se engajarem em 

pesquisa.  

 

NUTIC (Núcleo de Tecnologia e da Comunicação) 

 

 O NUTIC é responsável por implantar projetos de informação estratégica a fim de 

analisar perfil socioeconômico dos candidatos e dos alunos, com intuito de averiguar a 

realidade do mercado, fazendo estudos das razões que levaram à escolha da EDUVALE 

pelos candidatos. Além de proporcionar ações efetivas de divulgações de todos os projetos 

sejam próprias ou de apoio.   
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Atua com os departamentos acadêmicos, propondo e executando as ações de 

comunicação idealizadas pelos diversos segmentos e desenvolvendo ações para facilitar o 

dia-a-dia dos alunos na EDUVALE. 

 

 

NUMARKETING (Núcleo de Marketing) 

 

 O Numarketing é responsável por preparar anúncios informativos, para mídia em geral, 

incluindo internet, a fim de garantir a correta comunicação da empresa, atendendo à 

população, prestando informações sobre os cursos da faculdade, com finalidade de sanar 

dúvidas e zelar pela satisfação dos futuros acadêmicos, onde participa de comissões, eventos 

e grupos de trabalho, envolvendo atividade de Marketing. 

 

NUAD (Núcleo Administrativo) 

 

O Núcleo Administrativo, é o órgão de assessoramento da Direção que, entre outras 

atribuições, cuida da distribuição de Bolsas de Estudo aos alunos carentes da Instituição. 

A faculdade EDUVALE mantém um programa de bolsas de estudo com investimento 

próprio e governamental. 

Subprogramas com investimento institucional: Bolsa: Convênio com empresas; 

Bolsa Curso Superior; Bolsa de Iniciação Científica; Bolsa Trabalho Administrativo e 

Bolsas Monitorias. 

Subprograma com investimento governamental: FIES e Bolsa Escola em parceria 

com a IES. 

 

NUEST (Núcleo de Estágio) 

 

 O NUEST é responsável por facilitar a constituição da prática profissional em sua 

dimensão teórico-metodológica, enquanto garantia do processo de construção do 

conhecimento, consolidando a articulação entre teoria e prática na experiência do estágio 

e realizando a interação com as várias áreas profissionais, capacitando o estagiário para 

o trabalho em equipe. 
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NUEMA (Núcleo de Ecologia e Meio Ambiente) 

 Responsável por propor ações que visualizem uma concepção do meio ambiente em 

sua totalidade, considerando a independência entre o meio natural, o socioeconômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. 

 

 

Ouvidoria da Faculdade EDUVALE 

Cabe à ouvidoria fazer a intermediação entre os alunos e a Faculdade, 

procurando conhecer as causas e propor meios de reverter a evasão, resgatando os 

alunos desistentes. Para isso são propostas as seguintes ações, conforme o 

Regulamento da Ouvidoria: 

I) Receber as manifestações dos usuários - reclamações, críticas, denúncias, sugestões, 

consultas ou elogios - sobre procedimentos e / ou práticas adotadas pela Instituição: 

a) Efetuar o levantamento dos alunos desistentes, no semestre anterior, 

comparando a lista de matriculados no 1º semestre com a lista de matriculados no 

2º semestre; 

b) Fazer ligações telefônicas para os alunos desistentes, procurando conhecer os 

motivos que os levaram a desistir; 

 c) Visitar as salas de aula e diagnosticar dos alunos atuais quais causas de 

insatisfação; 

d) Receber alunos pessoalmente, registrando suas reclamações, denúncias e 

sugestões; 

e) Intensificar as reuniões com os AMIS (Agentes Multiplicadores de Informações) 

e Monitores para detectar ausências de alunos em Salas. 

II) Analisar as informações recebidas, dando o tratamento adequado e encaminhando, se 

for o caso, às áreas competentes, sempre buscando soluções;   

III) Sugerir alterações nos procedimentos adotados, de acordo com as demandas 

apresentadas, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais 

prestados pela Faculdade.  

IV) Acompanhar as providências adotadas, requisitando esclarecimentos e a solução, e 

manter o usuário informado.  

 

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/


19 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

 

 

V) Garantir uma resposta satisfatória aos usuários no menor prazo possível, fornecendo-a 

ou orientando como o usuário poderá obtê-la; 

VI) Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas 

aos usuários;   

VII) Gerar relatórios com dados gerenciais e estatísticos que possibilitem o 

acompanhamento e identificação dos pontos críticos, contribuindo para a busca de 

soluções e melhorias;  
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REGIMENTO INTERNO 

DOCENTE 
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CORPO DOCENTE 

 O corpo docente é constituído por todos os professores permanentes da 

Faculdade. Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da 

Diretoria da Faculdade, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no 

Plano de Carreira Docente. 

 A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode 

dispor do concurso de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam 

resguardados os direitos e deveres da legislação trabalhista. 

 A admissão de professor é feita mediante seleção, procedida pelo 

Departamento a que pertença a disciplina, e homologada pelo Diretor da Faculdade, 

observados os seguintes critérios: 

 Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a 

disciplina a ser por ele lecionada; 

 Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, 

matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 Os demais critérios são os constantes do Plano de Carreira Docente. 

VIDE REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE 
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REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

 Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

 Advertência, oral e sigilosa, por negligência no exercício da função 

docente; 

 Repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos deveres docentes; 

  Suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos 

deveres, bem como na reincidência em falta punida com repreensão;  

 Dispensa por: 

 a) incompetência didático-científica; 

 b) ausência a vinte e cinco por cento ou mais das aulas e exercícios 

programados; 

 c) descumprimento do programa da disciplina a seu cargo; 

 d) desídia no desempenho das respectivas atribuições; 

 e) prática de ato incompatível com a ética, a moral e os bons costumes; 

 f) reincidência nas faltas previstas no item III deste artigo; 

 g) faltas previstas na legislação pertinente. 

 São competentes para aplicação das penalidades: 

 De advertência, o Chefe de Departamento; 

 De repreensão e suspensão, o Diretor; 

 De dispensa de professor ou pessoal não-docente, a Mantenedora, por 

proposta do Diretor. 

 Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, bem como da de 

desligamento de aluno, cabe recurso com efeito suspensivo ao CONSU. 

VIDE REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE 
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COMISSÃO PERMANENTE 

DE AVALIAÇÃO (CPA) 
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Da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Instituição, como estabelece a Lei nº 

10.861, tem atuação autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados da 

IES, tendo como atribuição a condução dos processos de avaliação internos.17 

A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (Coordenador, docente, técnico-administrativo e discente) e da sociedade 

externa às Faculdades (membro da sociedade civil organizada).  

A CPA, além de coordenar e articular o processo de auto avaliação institucional, é 

responsável pelas seguintes atribuições: 

I. coordenar e articular o processo de auto avaliação institucional;  

II. coordenar e articular o processo de Avaliação Interna dos Cursos de Graduação;  

III. organizar os relatórios dos processos de Avaliação;  

IV. divulgar os resultados consolidados;  

V. examinar os relatórios da Comissão Externa de Avaliação dos Cursos;  

VI. examinar os resultados de desempenho dos alunos no ENADE;  

VII. avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);  

VIII. avaliar os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos (PPC);  

IX. coordenar pesquisas sobre Perfil do Ingressante e Egresso;  

X. extrair indicativos para tomada de decisão nas diversas instâncias das Faculdades;  

XI. atuar como elo entre a Instituição e o MEC.  

Parágrafo Único. A Comissão Própria de Avaliação preconiza, entre outras ideias, que a 

auto avaliação tem como principais objetivos produzir conhecimentos, pôr em questão os 

sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as 

causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e a 

capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações 

de cooperação entre os diversos fatores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da 

instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas 

atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. 

VIDE REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE 
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PERFIL E ATRIBUIÇÕES 

DO PROFESSOR EDUVALE 
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São atribuições do professor conforme Regimento Interno da Faculdade EDUVALE: 

1. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação da Coordenação; 

2. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina de forma presencial, 

cumprindo-lhe a carga horária e o programa integralmente conforme plano 

de disciplina; 

3. Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

4. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos; 

5. Manter em dia o lançamento das notas correspondentes aos trabalhos, 

provas e exames, bem como a frequência dos alunos, no portal, dentro dos 

prazos fixados pela Diretoria; 

6.  Observar o regimento interno da Faculdade; 

7.  Participar das reuniões e trabalhos das coordenações a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

8.  Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

9.  Comparecer às reuniões e solenidades programadas pela Direção da 

Faculdade e seus órgãos colegiados; 

10.  Responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso 

do material e pela sua conservação; 

11.  Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 

12. Planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

13.  Conservar, sob sua guarda, documentação que comprove seus processos 

de avaliação e seu desempenho acadêmico; 

14.  Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito, ou que contrariem este Regimento e as leis; 

15.  Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

necessário, por convocação da Coordenação de Curso ou da direção de 

Faculdade; 

16. Elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, 

aplicar as provas e fiscalizar a sua realização; 

 

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/


27 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

 

 

17. Participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional da 

Faculdade; 

18. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

VIDE REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE 
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METODOLOGIAS DE 

ENSINO DA FACULDADE 

EDUVALE 
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PLANEJAMENTO DE ENSINO 

 

Abrange três planos a serem organizados por cada docente: plano de curso, 

plano de aula e cronograma de aula. É etapa obrigatória de todo trabalho docente. 

 

FLUXOGRAMA DO PLANEJAMENTO DE ENSINO DA EDUVALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento da 

realidade 

Determinação dos 

objetivos 

Seleção e 

organização dos 

conteúdos 

Seleção e organização 

dos procedimentos de 

ensino 

Seleção de 

procedimentos de 

avaliação 

 

Avaliação 

 

Feedback 

 

Replanejamento 

Estruturação do 

plano de ensino 

 

Plano em ação 

 

FASE DE 

PREPARAÇÃO 

FASE DE 

APERFEIÇOAMENTO 

FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 
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ROTEIRO PARA AULAS MINISTRADAS NA FACULDADE EDUVALE 

 

I - INTRODUÇÃO: A METODOLOGIA DO ENSINO traduzida na rotina diária para as 

aulas nas FACULDADES EDUVALE está  assim definida:  

As FACULDADES EDUVALE adota para seu ENSINO a TEORIA CONSTRUTIVISTA  e 

usam  de METODOLOGIAS ATIVAS para conseguir CUMPRIR SEUS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS efetivas e duradouras. 

Pretende cumprir seus compromissos educacionais usando e criando métodos que 

estimulem a construção de saberes e que estes  sejam  extensivos a  TODOS os 

ALUNOS,  culminando finalmente no ensinar aos universitários a: "aprender a aprender" e 

se "preparar para a vida". 

II - Características  evidenciadas que são  definidoras 

da  adoção  da  teoria  construtivista  para  aprendizagem na faculdade Eduvale:  

1. USO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A faculdade aplica avaliações diagnósticas diárias ao término de cada aula: são 

instrumentos para que professor entenda e atue para que haja melhor aproveitamento dos 

seus alunos sobre o que estão aprendendo. E, através delas o professor opte pela 

manutenção ou  mudanças metodológicas, e,  ou,  reveja seus planos de aulas. 

2. USO DE INTERFERÊNCIAS MODERADAS NO ENSINAR 

Na faculdade EDUVALE o professor é um mediador e motivador. Atua nas interações 

entre os alunos e entre eles e o meio. O docente  busca criar situações que estimulem a 

construção : do aprendizado, além da autonomia e senso crítico nos indivíduos. 

3. USO DE SALAS DE AULAS INTERATIVAS E COM MESAS CIRCULARES 

Em vez de um professor na frente e no centro da sala, com mesas e cadeiras viradas 

para ele, as salas da Faculdade Eduvale estão sendo organizadas em círculos, o que 

favorece a INTERAÇÃO  e PARTICIPAÇÃO  dos alunos. Mesas redondas com grupos de  
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cadeiras, ou cadeiras individuais agrupadas em círculos para 4 membros, são as 

constantes nos interiores das salas. 

 

4. USO DE METODOLOGIAS ATIVAS QUE  SÃO  COMPOSTAS DE  TÉCNICAS 

DE ENSINO: 

4.1. INDIVIDUALIZANTES :  

 

 

a)AULAS EXPOSITIVAS (MODERNIZADAS, pois são exposições entremeadas de 

perguntas para o ouvinte participar)   

4.2. SOCIALIZANTES:  

a)PBL( Problem basead learning),  

b)TBL (Tem basead learning).  

 

5. USO DE CAPACITAÇÕES PEDAGÓGICAS PERMANENTES  

A Faculdade EDUVALE prioriza as capacitações pedagógicas diárias com seus docentes 

tendo em vista  que os docentes, mesmo doutores, carecem de formação pedagógica que 

é básica para a excelência do ensino que ministram. O NUEN (Núcleo de Ensino) cuida 

dessa programação.  

6. ESTÍMULO À CRIAÇÃO E USO DE METODOLOGIAS INOVADORAS 

Há estímulo sistemático  para o ensino ATRAVÉS de  TÉCNICAS  INOVADORAS criadas 

pelos próprios docentes. 

Os docentes  demonstram sistematicamente aos seus colegas professores as  inovações 

metodológicas que estão imprimindo às suas aulas. Isso ocorre nas capacitações 

pedagógicas realizadas diariamente antes do início das aulas. 
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7. USO DE REGRAS DE CONVIVÊNCIA  

A sala de aula é um espaço com regras de funcionamento e de convivência. A Faculdade 

EDUVALE exige que no início de cada semestre cada docente faça seu "Pacto 

Disciplinar" com suas salas de aulas. Não há progresso sem ordem e disciplina. "Ordem e 

Progresso" é o princípio de convivência da  FACULDADE EDUVALE.   

8. USO DE PROJETOS ENFOCANDO AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS 

OS PROFESSORES da FACULDADE EDUVALE trabalham bem como com a valorização 

das MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS de Gardner. Isso possibilita a participação de todos os 

estudantes em diferentes atividades e uso de diferentes inteligências, mesmo que os 

níveis de competência, conhecimento e interesses sejam diferenciados. EX: PROJETOS 

PARALELOS  

9. USO DE PROJETOS  ENFOCANDO AS RELAÇÕES AFETIVAS, 

EMOCIONAIS E SOCIAIS 

Os PROFESSORES da FACULDADE EDUVALE trabalham bem e diariamente  como 

com a valorização das relações afetivas e emocionais de seus alunos. Nas salas de aulas 

estão impressas e expressas as virtudes que se pretendem valorizar e entender em cada 

semestre. Os docentes dedicam em todas as aulas um tempo à compreensão da virtude 

do semestre.  

10. USO DE AULAS PRÁTICAS E DE VISITAS TÉCNICAS  

A Faculdade EDUVALE preconizam aulas teóricas e aulas práticas. “Aprender Fazendo" 

é a máxima abordada em cada disciplina.  As visitas técnicas atendem ao princípio de que 

a verificação da prática real da vida é estimulante e provocadora. Preconiza-se ao menos 

uma visita técnica  no semestre em locais que agrupam interesses de múltiplas 

disciplinas. Para isso a faculdade Eduvale mantém transporte coletivo e motorista 

habilitado.  

11. USO PERMANENTE DE ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
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Através do PIC (Programa de Iniciação Científica) todas as FACULDADES EDUVALE 

estão permanentemente envolvida em pesquisas. As atividades de pesquisa propostas no 

PIC têm início com a disciplina de METODOLOGIA CIENTÍFICA presente nos termos 

iniciais dos cursos e culminam com a exigência de elaboração e apresentação oral em 

sessão pública de TCC, APOIADAS pelas disciplinas de ORIENTAÇÃO DE TCC I e II 

presentes nos últimos períodos dos cursos.  

OS SIMPÓSIOS anuais promovidos pela IES estimulam às publicações nos ANAIS e na 

Revista Científica Virtual, devidamente indexada e LEGALIZADA. E como fator 

estimulante a IES fixa anualmente Bolsas BIC gerando descontos nos encargos 

educacionais dos alunos participantes. Este  Programa  PIC DA IES é administrado pelo 

NUPES (Núcleo de Pesquisa) 

12. USO PERMANENTE DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

Administrado pelo NEACO (Núcleo de Extensão) o Programa de Atividades de Extensão 

à Comunidade é promovido por todos os cursos com uma programação mínima de 3 

atividades de extensão (por curso)por semestre. Alunos engajados no programa atuam 

em diferentes projetos tendo como estímulo horas computadas nas atividades 

complementares. 

III - RESUMO DA ROTINA DIDÁTICA  DIÁRIA NAS SALAS DE AULAS 

O PROFESSOR segue esta sequência de procedimentos: 

1. DIVIDIR a lousa em 4 espaços  usando a primeira parte para escrever: 

data,  disciplina, tema da aula, nome, e-mail, celular. 

2. Na segunda parte da lousa escrever o SUMÁRIO  da aula sempre falando alto o 

que está escrevendo e apresentando em linhas gerais o que será tratado naquela aula. 

3. Exposição oral dos objetivos GERAIS  e objetivos ESPECÍFICOS  da aula. Os 

objetivos gerais são expressos com verbos de ação não observável e os objetivos 

específicos são expressos com verbos de ação observável. 
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4. Proceder à MOTIVAÇÃO  para aprendizagem sempre baseada em 

PROBLEMAS. 

5. Aula EXPOSITIVA (que pertence à categoria de Métodos INDIVIDUALIZANTES) 

com duração máxima  de 15 minutos a ser feira pelo docente usando a lousa. 

Concomitante à exposição fazer o GLOSSÁRIO  dos termos técnicos da aula juntamente 

com os alunos. 

6. Mudar a dinâmica introduzindo a Aula em GRUPOS  grandes ou pequenos ( que 

pertence à categoria de Métodos SOCIALIZANTES ) com duração de 15 minutos onde se 

pretende ver o docente interagindo nos grupos de alunos. Usar PBL e TBL. 

7. (Mudar a dinâmica da aula passando onde se pretende a valorização das 

relações afetivas e emocionais dos alunos) Se ABSOLUTAMENTE  NECESSÁRIO, o 

docente neste momento poderá fazer  uso do Datashow para projetar: planilhas, 

estatísticas, gráficos, etc, Esta  atividade poderá se estender por 15 minutos. 

8. Novamente alterar a dinâmica retomando a Aula EXPOSITIVA (que pertence à 

categoria de Métodos INDIVIDUALIZANTES) com duração máxima  de 15 minutos a ser 

feita pelo docente usando a lousa. Concomitante à exposição fazer o GLOSSÁRIO  dos 

termos técnicos da aula juntamente com os alunos. 

9. De novo mudar a dinâmica introduzindo a Aula em GRUPOS  grandes ou 

pequenos (que pertence à categoria de Métodos SOCIALIZANTES ) com duração de 15 

minutos, onde se pretende ver o docente interagindo nos grupos de alunos. Usar PBL e 

TBL. 

10. E, assim por diante, terminando com AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  dos alunos 

da sala (pode ser por amostra) para verificar se os objetivos ESPECÍFICOS foram 

atingidos. 

11. EM SEGUIDA: Escrever ( dentro das normas da ABNT) na lousa , 

a  BIBLIOGRAFIA  para ser vista pelos alunos sobre a aula. 
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12. FINALIZAÇÃO DA AULA COM:  Preparação para a PRÓXIMA  AULA  apresentando o 

novo tema que será tratado e o PROBLEMA  para ser analisado até à aula. Falar sobre a 

importância da leitura que os preparará para a próxima aula e entendimento do 

PROBLEMA que lhes foi apresentado.  
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AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DO 

ACADÊMICO NA 

FACULDADE EDUVALE 

 

 

 
  

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/


37 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

 O aproveitamento escolar é avaliado mediante verificações parciais, durante o período 

letivo, e eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada avaliação, em notas de zero a 

dez. 

 São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos 

práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstas nos respectivos planos 

de ensino, aprovados pelo Departamento. 

 O professor, a seu critério ou a critério do respectivo departamento, pode promover 

trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que podem ser computados nas 

notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pelo mesmo Colegiado do 

Departamento. 

 A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento.  

Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade do controle de 

frequência dos alunos, devendo o Diretor fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em 

caso de omissão. 

 É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, 

quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, exames ou qualquer outra 

atividade, que resulte na avaliação de conhecimento por meio de atribuições de notas, sem 

prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

 A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau de zero a 

dez. 

 É atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data 

fixada. 

 O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas datas fixadas, 

pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, de acordo com o calendário escolar, 

cabendo a decisão ao Diretor. 
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Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido ao Diretor, no 

prazo de cinco dias úteis, após a divulgação do resultado. 

 O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, devendo, 

sempre, fundamentar sua decisão. 

 Não aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, pode solicitar ao 

Diretor que submeta seu pedido de revisão à apreciação de outros professores da mesma 

coordenação. 

 Se ambos concordarem em alterar a nota esta decisão é a que prevalecerá; não havendo 

unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a prova, cabendo 

recurso, em instância final, ao Colegiado do Curso. 

 Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por cento às aulas e 

demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado: 

 Independente de exame final, quando obtiver nota de aproveitamento não inferior a sete, 

correspondente à média aritmética das notas dos exercícios escolares realizados durante o 

período letivo; 

 Mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior a sete e igual ou 

superior a quatro e obtiver média final não inferior a cinco, correspondente à média aritmética 

entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final. 

 As médias são expressas em números inteiros, ou em números inteiros mais cinco 

décimos. 

 É considerado reprovado o aluno que: 

 Não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e demais atividades 

programadas, em cada disciplina de acordo com art. 47, § 3º da L D B. 

 Não obtiver, na disciplina, média das verificações parcial, igual ou superior a cinco. 

 O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima exigida, repetirá a 

disciplina. 

 É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno aprovado em todas as disciplinas do 

período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência. 

 O aluno, promovido em regime de dependência, deve matricular-se, obrigatoriamente, nas 

disciplinas de que depende, e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências de 

aproveitamento, e de frequência, estabelecidas nos artigos anteriores. 

 O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 

provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados pelo CEPE, aplicados por 

banca examinadora especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a 

legislação e normas vigentes.  

VIDE REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE 
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REGULAMENTO PARA 

ELABORAÇÃO DE PROVA 

REGIMENTAL 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/


40 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

 

 

 

CEPE  

REGULAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE MATRIZES DE PROVAS REGIMENTAIS E 

PARCIAIS PARA TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA EDUVALE. 

 

1. Quanto a Elaboração da Prova: 

 

a) A nota Bimestral será composta por 2(duas) avaliações, sendo uma parcial e 

uma regimental; 

 

b) As questões da prova regimental deverão ser contextualizadas e suas fontes 

referenciadas no ENADE e concursos, podendo ainda serem adaptadas. 

 

c) As questões objetivas, obrigatoriamente, devem ter cinco alternativas, conforme 

a estrutura das questões objetivas do ENADE. 

 

2. Quanto à Formatação da Prova: 

a) Fonte: Arial. Tamanho da fonte:12. Margens: - superior, esquerda, inferior e 

direita: 2 cm. Parágrafo: simples 

 

b) Cabeçalho com logomarca do curso; nome do Professor; nome e semestre da 

disciplina. 

 

3. Quanto à Aplicação das Provas: 

 

a) A prova regimental não poderá ser substituída por nenhum tipo de trabalho; 

b) A prova regimental terá que ser individual e sem consulta; 

c) Caso o acadêmico não compareça à prova, o professor não poderá marcar 

outra data. Está previsto no calendário anual data para efetivação das provas 

substitutivas; 
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d) O acadêmico não poderá portar aparelho celular no momento da prova, caso 

insista em tal ato o professor deverá recolher a prova, atribuindo nota zero ao 

aluno, com justificativa na prova (feita a caneta) narrando o fato. 

e) No momento da prova, após a saída do primeiro aluno não será permitida a 

entrada de outro aluno, salvo com autorização do (a) coordenador (a); 

f) O aluno só poderá entregar a prova após 40 (quarenta) minutos do seu início. 

g) O docente deverá colher assinatura na lista de presença, antes da entrega da 

prova. 

h) Colocar abaixo do cabeçalho da prova a seguinte instruções ao aluno: 

 

Atenção: 

 Responda às questões com caneta azul ou preta; 

 Não será aceita qualquer forma de rasura; 

 Questão rasurada será anulada, sendo-lhe atribuído zero de pontuação; 

 Mantenha o aparelho celular ou qualquer outro eletrônico desligado, guardando-o 

juntamente com todo o seu material embaixo da carteira; 

 Não será admitida qualquer forma de consulta para realização desta prova; 

 Valor de cada questão: 1,00 (um) ponto. 

 

4. Quanto ao valor das questões das provas: 

 

a) A avaliação parcial fica a critério do professor (trabalhos, participação, 

presença, provas, pesquisas, estudo de caso, visitas técnicas...), tendo valor 

10; 

 

b) A avaliação regimental deverá conter 10(Dez) questões, sendo: 6(Seis) 

questões objetivas e 4(Quatro) questões discursivas. 

c) Deverão ser elaboradas, no mínimo, 2(Dois) modelos de provas para cada 

disciplina.  

d) A prova valerá de zero a dez atribuindo 1,0(ponto) à cada questão; 
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e) Caso o professor tenha aula de uma mesma disciplina, em cursos diferentes, 

deverá elaborar modelos de provas exclusivas para cada turma de cada 

curso; 

f) As provas substitutivas e provas finais deverão ser elaboradas especificamente 

para esse momento, não cabendo o uso da matriz já elaborada aplicada em 

outros momentos do semestre. Deverá ser seguido o modelo das provas 

regimentais;  

g) As provas deverão ser devolvidas ao acadêmico, após correção. 

h) As provas substitutivas e provas finais também deverão ser enviadas para o e-

mail provas@eduvalesl.edu.br 

i) A prova parcial terá valor qualitativo e a prova regimental valor quantitativo; 

j) A prova substitutiva irá substituir a prova regimental (quantitativa), será somada 

e dividida com a nota parcial (qualitativa). 

5. As Provas Regimentais deverão ser enviadas para o e-mail 

provas@eduvalesl.edu.br, para avaliação da coordenação, diretoria e reprodução, 

com prazos de envio fixados no calendário escolar. 

5.1 O professor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para entregar a prova que 

for devolvida para correção. 

6. O prazo para lançamento das notas parciais, regimentais e frequência será 

conforme calendário escolar;  

7. Os professores que não cumprirem os prazos estabelecidos neste regulamento 

serão advertidos: 

1º momento: oralmente em Conselho do CEPE (Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão) e registrado em ata; 

2º momento: se for reincidente será advertido por escrito, conforme modelo em 

anexo e registrado em ata. 

OBS: O objetivo desta formatação de avaliação regimental é: 

1. Padronizar as avaliações regimentais; 

2. Preparar os acadêmicos para concursos, exames e ENADE; 

3. Proporcionar uma reflexão entre planejamento, ação e avaliação interna e 

externa dos conteúdos ministrados em sala de aula. Teoria e Prática; 
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Sugestão: Sugerimos que o professor busque uma questão de concurso para seu banco 

de questões de prova, assim, elabore uma questão após ministrar cada conteúdo.  
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MANUAL DO DIÁRIO 
1) Entrar no site da Faculdade EDUVALE:  http://eduvalesl.edu.br/site/   

2) Clicar em Portal do Professor 

 

 

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/
http://eduvalesl.edu.br/site/


45 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

3) Irá redirecionar para outra página 

 
4) Clique em Ano/Semestre e selecione o semestre e ano corrente   

5) Preencha os dados pessoais: Usuário (CPF), Senha (cadastrada pelo NUTIC) e o código de 

segurança (muda todas as vezes que entrar nessa página).  

6) Clique em Login 
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7) Para lançar chamada clique em Lançar chamada (tem dois caminhos, pelo ícone do caderno ou na 

parte superior da tela) 

 

8) Selecione o dia da semana que acontece suas aulas 

9) Selecione a Turma 

10) Selecione a disciplina  

Obs.: Uma turma/ disciplina por vez 
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11) Preencha o campo com Conteúdo Lecionado com o conteúdo ministrado em cada dia de acordo 

com o dia selecionado. 
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12) Clique na quantidade de falta que o aluno teve no dia. 

Obs.: Todos os alunos estão com presença, o professor, lança somente as faltas. 

 

13) Clique em Efetuar chamada para salvar 

 

14) Para lançar avaliações, clique  em Lançar avaliações  
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15) Selecione a Turma, a Disciplina, o Tipo de Avaliação, o Bimestre, e clique em Verificar Notas. 

Obs.: Se o aluno não fizer a prova deixe em branco, pois se colocar a nota 0 o sistema entenderá 

que o aluno fez a prova e não conseguiu nota.  

 

  

16) Para verificar os lançamentos feitos, clique em diário on line. 
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17) Selecione a Turma e a Disciplina 
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18) O Resumo de Lançamentos é onde está o status do diário. Os itens marcados com   X são os 

campos que ainda faltam informações a serem lançadas, eles deverão estar que significa estar 

com a etapa concluída. 

 

 

19) O botão Notas e Faltas irá mostrar as faltas, e notas por bimestre, Exame (prova final) e substitutiva 

(se for o caso), média final e Resultado (aprovado ou reprovado).  
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20) No link exibir faltas detalhadas, irá abrir uma janela com a chamada detalhada por dia. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@eduvalesl.edu.br
http://www.eduvalesl.edu.br/


53 

Rua Caiçara 2114 – Centro - Jaciara/MT. Fone(66)34611377 (66)34614823 (66)84629939 – e-mail: 
secretaria@eduvalesl.edu.br site: www.eduvalesl.edu.br 

 
 

 

 

 

21) Para sair dessa tela é só clicar no X para fechar 

 

22) Para visualizar os conteúdos ministrados em sala de aula, clicar no botão Conteúdos  
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23) Para sair de modo seguro, clique em sair na própria tela do diário on line. 
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PROCEDIMENTO DE USO 

DA BIBLIOTECA PELO 

PROFESSOR 
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Para fazer uso da Biblioteca o professor precisa agendar com antecedência com a 

atendente e pode-se utilizar no decorrer de uma aula. Caso o professor necessite de mais 

tempo para pesquisa, precisará fazer um novo agendamento. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

A biblioteca da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO 

SÃO LOURENÇO está aberta nos seguintes horários: 

 Segundas à sextas -feiras, das 8:00h às 22:00 horas. 

 Sábados, das 8:00h às 17:00 horas. 

 

 

DOS EMPRÉSTIMOS AOS DOCENTES 

Aos docentes é permitido empréstimo de 07 livros pelo prazo de até 10 dias. 

Os docentes que cursarem pós-graduação Lato Sensu, poderão retirar para 

empréstimo domiciliar 15 livros pelo prazo de até 30 dias. 

 

DO ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

Ao entrar na biblioteca o usuário deverá deixar seus materiais, tais como: 

bolsas, pastas, sacolas, etc. em guarda-volumes localizados no hall de entrada. 

Deverá o usuário acatar as orientações do atendente. 

Receberá, do encarregado pelo guarda-volumes, uma senha para retirada do 

seu material ao sair. 

Nas dependências da biblioteca o usuário deverá desligar o celular. 

Não é permitido adentrar à biblioteca portando alimentos e bebidas. 

Exige-se silêncio absoluto ou conversa moderada no recinto da biblioteca. 

VIDE REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA - FACULDADE EDUVALE 

 

 

Ana Cláudia Gutierrez de Oliveira Daleffe 

  Diretora Geral 
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ANEXOS 
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CARTA DE ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR: 

IImo(a) Sr(a):HN 

 

Referente a: Primeira Advertência 

 

Tendo em vista V. Sa. Ter cometido o(s) ato(s) de indisciplina e infringido o dispositivo legal da 

letra “E” do Artigo 482 da CLT-Consolidação das Leis do Trabalho, resolvemos aplicar-lhe como 

medida disciplinar a presente CARTA DE ADVERTENCIA, com o intuito de evitar a reincidência 

ou o cometido de outra(s) falta(s) de qualquer natureza prevista em lei que nos obrigará a tomar 

outras medidas cabíveis de acordo com a legislação em vigor. 

 

Descrição da Advertência: 

Atraso de entrega de Provas Regimentais dentro do prazo proposto, no período de referência 

correspondente ao 2º Bimestre do 1º Semestre. 

 

 

Local e Data:________, de ______ de______. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) Empregador(a) 

 

Cliente do(a) Empregado(a): 

 

Em: ____/_____/_____ 

_____________________________________ 

                                                                                                    Assinatura do(a) Empregado(a) 
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Para seu conhecimento, transcrevemos abaixo o Artigo 482 da CLT: 

 

Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

 

a) ato de improbidade; (desonestidade, fraude, mau caráter) 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; (conduta incabível) 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, 

quando constituir ato de concorrência á empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 

prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 

suspensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g) violação de segredo da empresa; 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i) abandono de emprego;  

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 

ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legitima defesa, própria ou de 

outrem;  

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador 

e superiores hierárquicos, salvo em caso de legitima defesa, própria ou de outrem; 

l) pratica constante de jogos de azar. 

Parágrafo único- Constitui igualmente justa causa para dispensa de emprego a pratica, 

devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a 

segurança nacional.  
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