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ATO NORMATIVO DA DIREÇÃO GERAL -  02/2017 

 

 

 

Informa e orienta a comunidade acadêmica quanto à 

Estrutura dos Cursos, Regime Escolar, Avaliação do 

Desempenho e Matrículas nos cursos de Graduação para 

2017.2. 

 

 

O DIRETOR GERAL DA FACULDADE PESBITERIANA MACKENZIE RIO, no uso 

de suas atribuições regimentais,  

 

CONSIDERANDO a elaboração dos currículos plenos de seus cursos, constantes 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade, 

obedecidas as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Poder Público, 

 

RESOLVE: 

 

- O Regime da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio – FPM RIO, é o semestral, 

com matrículas por componente curricular, ordenadas por meio de pré-requisitos ou 

co-requisitos, quando aplicáveis; 

 

- Entende-se por pré-requisito a conclusão dos créditos de um componente curricular 

indispensável para estudar outro ou outros dos cursos. Por seu turno, co-requisitos 

abrangem disciplinas que têm de ser cursadas simultaneamente com outras; 

 

- A unidade de crédito corresponderá ao número de horas-aula semanais previsto na 

grade curricular pertinente; 

 

- É obrigatório o cumprimento do programa e da carga horária de cada componente 

curricular, vedada a realização da avaliação final antes do seu cumprimento integral; 

  

- A integralização dos cursos deverá respeitar as diretrizes curriculares nacionais 

pertinentes a cada curso de graduação, estabelecidas segundo resolução do 

Conselho Nacional de Educação; 
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- O calendário escolar será organizado de modo a que cumpra a duração mínima 

semestral de cem dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 

exames finais; 

 

- Atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas 

programadas para cada disciplina, será aprovado: 

 

a. Independentemente de exame final, o discente que obtiver nota de 

aproveitamento igual ou superior a 07 (sete), correspondente à média da 

somatória das avaliações parciais realizadas durante o semestre letivo, 

constitutiva de no mínimo duas avaliações parciais ao longo do mesmo; 

 

b. Mediante exame final, na forma de prova escrita, o discente que obtiver média 

aritmética simples da nota do exame final e da de aproveitamento, igual ou 

superior a 05 (cinco); 

 

c. Somente poderá prestar exame final o discente que obtiver nota de 

aproveitamento igual ou superior a 04 (quatro) e inferior a 07 (sete), na média 

final, correspondendo esta à média das notas dos exercícios e trabalhos 

acadêmicos, realizados durante o semestre letivo, constitutiva de no mínimo duas 

avaliações parciais ao longo do mesmo; 

 

d. Será considerado reprovado na disciplina o discente que obtiver nota de 

aproveitamento inferior a 05 (cinco), na média final, correspondendo esta à média 

das notas dos exercícios e trabalhos acadêmicos, realizados durante o semestre 

letivo, constitutiva de no mínimo duas avaliações parciais ao longo do mesmo. 

 

- A matrícula estabelece o vínculo entre o discente e a FPM RIO, produzindo seus 

efeitos até o dia anterior ao início do semestre subsequente, confirmada pelo efetivo 

pagamento do valor estipulado para a primeira parcela constante do instrumento 

contratual próprio, no prazo estabelecido; 

 

- É obrigatória a renovação de matrícula, de responsabilidade do discente, em cada 

semestre letivo, para prosseguir seus estudos até a conclusão do Curso e implica no 

compromisso do matriculado submeter-se as normas vigentes na FPM RIO; 
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- O discente deverá acessar o Terminal Informativo Acadêmico – TIA no período de 

24/07 a 31/07/2017, para confirmar a matrícula sugerida pela Secretaria Acadêmica, 

caso não esteja de acordo deverá fazer as modificações respeitando as normas 

estabelecidas conforme Regulamento Acadêmico dos Cursos de Graduação da 

Faculdade.  

        

- Normas gerais de renovação de matrícula acadêmica: 

 

a. Efetuar o pagamento da 1ª parcela da semestralidade até o seu vencimento 

em 10/07/2017; 

 

b. Estão sendo disponibilizadas todas as disciplinas que fazem parte do currículo 

do Curso de Graduação respectivo. Lembrando que por força regimental, sua 

matrícula está condicionada à etapa imediata de sua promoção, reservando-se 

a possibilidade de casos excepcionais. 

 

c. A disciplina de Livre Escolha “Libras”, não é obrigatória. Uma vez existente o 

desejo de matrícula na mesma, encaminhar requerimento para Secretaria 

Acadêmica, a ser cursada aos sábados. A disciplina acrescerá 80 horas em 

seu currículo acadêmico, além de valer 60 horas de atividades 

complementares. Cabe informar que o valor cobrado será 15% da mensalidade 

do curso, a ser paga em 06 parcelas; 

 

d. Só serão permitidas matrículas nas disciplinas de sua etapa numa única turma, 

exceto disciplinas de etapas anteriores, que poderão ser cursadas em turmas 

outras, caso haja vaga. Se porventura alguma etapa não for ofertada, serão 

permitidas propostas incluindo etapas subsequentes.  

 

- Não serão admitidas matrículas requeridas após 45 (quarenta e cinco) dias do início 

do período letivo; 

 

- No ato da matrícula devem ser observados os limites mínimo e máximo de créditos, 

conforme descrito abaixo: 

 

a. O limite mínimo a cursar no semestre é de 12 (doze) créditos, excepcionadas 

as 2 (duas) últimas etapas, em que o discente deve cumprir o número de 

créditos estabelecido na matriz curricular do Projeto Pedagógico de Curso; 
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b. O limite máximo de créditos é definido pelo número total de créditos da etapa 

de maior carga horária do Curso, conforme estabelecido na matriz curricular do 

Projeto Pedagógico, acrescido de 8 (oito) créditos, respeitado o tempo mínimo 

de integralização de cada Curso; 

 

c. O discente que esteja integralizando regularmente seu curso será matriculado 

em todos os componentes curriculares de sua etapa, tendo direito de excluir 

componentes, respeitado o limite mínimo de 12 créditos conforme estabelecido 

na alínea "a", com o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias do início do período 

letivo; 

 

d. O discente ingressante por transferência poderá cumprir número de créditos 

inferior ao limite mínimo estabelecido na letra "a”, para viabilização das 

adequações necessárias a integralização curricular; 

 

e. Poderá cumprir número de créditos inferior ao limite mínimo estabelecido na 

letra “a" o discente que tiver componentes em dependência e encontrar 

impedimento formal de matricular-se no fluxo natural, em virtude de conflito de 

horários;  

 

f. O discente com pendências acadêmicas deve matricular-se, respeitando a 

sequência ordenada dos componentes curriculares, os co-requisitos e pré-

requisitos estabelecidos em cada Projeto Pedagógico do Curso, atentando para 

o limite máximo de créditos definido na letra “b”, com prioridade para os 

componentes em dependência; 

 

g. O trancamento da matrícula poderá ser requerido após 60 (sessenta) dias do 

início do período letivo, e será válido pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a 

partir do deferimento, findo o qual o discente deverá requerer a reabertura de 

sua matrícula. 

 

h. O não trancamento da matrícula implicará na perda da vaga, podendo o 

discente solicitar o trancamento retroativo para regularizar a situação 

acadêmica, desde que o mesmo consiga concluir o curso dentro do prazo de 

integralização do mesmo. 
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- DAR VIGÊNCIA E DIVULGAR este Ato a partir da data da sua publicação, 

revogando as disposições anteriores. 

 

Direção Geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017. 

 

 

Maria de Lourdes Souza de Oliveira 

Secretária Acadêmica 

 


