
  

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 

RESOLUÇÃO Nº 0002/2021 – CONFAP 
  
  

Normatiza a aplicação de Estudos Dirigidos na 
Graduação e Pós-Graduação da Faculdade Municipal 
de Palhoça em casos excepcionais  

  

  

O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de suas 

atribuições 

  

  

R E S O L V E: 
   

CAPÍTULO I 
Da Conceituação 

  
Art. 1º Estudo Dirigido (ED) na Faculdade Municipal de Palhoça é um modelo de ensino 

adotado em casos excepcionais no qual o acadêmico realiza seus estudos de maneira autônoma a 

partir de planejamento organizado por um docente para cumprimento de Unidades Curriculares. 

 

CAPÍTULO II 
Da aplicabilidade 

 

Art. 2º O Estudo Dirigido na FMP é aplicado de maneira excepcional para integralização 

do Curso no caso de extinção de Unidades Curriculares, quando não for possível aplicar uma das 

alternativas a seguir: 

I – Cursar a Unidade Curricular no contra-turno no mesmo curso;  

II – Cursar Unidade Curricular equivalente no mesmo curso, desde que a ementa 

equivalha ao mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) e a carga horária seja igual ou superior a 

da Unidade Curricular extinta, de acordo com a Normativa Nº 015/2016. 

III – Cursar Unidade Curricular equivalente em disciplina em outro curso na FMP, desde 

que a ementa equivalha ao mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) e a carga horária seja igual 

ou superior a da Unidade Curricular extinta, de acordo com a Normativa Nº 015/2016. 

Art. 3º O (a) acadêmico (a) poderá cursar a Unidade Curricular em outra Instituição de 

Ensino Superior e solicitar Validação de Disciplina, de acordo com a Normativa Nº 015/2016. 

 

 

 



  

 

 

Art. 4º O acadêmico poderá cursar até 12 créditos por semestre em Estudo Dirigido. 

 

Art. 5º As Unidades Curriculares de caráter prático e estágio curricular somente serão 

validadas se comprovado o cumprimento das especificidades dessas Unidades Curriculares. 

 

Art.6º As atividades do Estudo Dirigido devem iniciar e serem concluídas dentro de um 

semestre letivo, com duração mínima de três meses. 

 

 

CAPÍTULO III 

Do funcionamento do Estudo Dirigido 
 

Art. 7º São responsabilidades do/a Acadêmico/a  

I – Entrar com requerimento para cursar Estudo Dirigido que será analisado pelo 

coordenador a partir do que dispões o artigo 2º. 

II – Cumprir o plano de estudos do Estudo Dirigido, observando os prazos para entrega 

das atividades solicitadas pelo professor. O não cumprimento dos prazos implicará em não 

validação do Estudo Dirigido.  

III – Manter e-mail institucional ativo para acesso a Classroom. (Google®)  

IV – Manter-se em contato com o professor, para o cumprimento das atividades e entrega 

das tarefas contidas em seu plano de estudos estabelecidas no regime especial de atendimento 

domiciliar.  

V – Informar ao Coordenador de Curso quaisquer falhas em sua comunicação com o 

professor responsável pelo Estudo Dirigido. 

VI – Manter-se ciente dos termos desta resolução 

 

Art. 8º São responsabilidades do Coordenador de Curso: 

I – Analisar o requerimento de Estudo Dirigido e expedir parecer dentro do prazo de 7 

(sete) dias contados a partir da entrada do requerimento.  

II – Reunir-se com a Direção Acadêmica e Administrativa para designar professor 

responsável pelo Ensino dirigido a partir de sua formação e afinidade com a Unidade Curricular. 

III – Encaminhar email institucional aos professores/as responsáveis pelo Estudo Dirigido 

disciplinas deferidas o parecer positivo da atividade domiciliar. 

IV – Solicitar ao professor responsável pelo Estudo Dirigido, a elaboração de um plano de 

estudos que deverá ser apresentado em até 05 (cinco) dias úteis. 

IV – Acompanhar o processo de aplicação das atividades dos Estudos Dirigidos desde sua 

abertura até o seu encerramento via classroom. 

V – Comunicar o/a acadêmico/a o resultado do Estudo Dirigido. 

 

Art. 9º São responsabilidades do professor, além da elaboração do plano de estudos para o 

acadêmico, as seguintes atribuições:  

 

 

 



  

 

 

I - promover o acompanhamento do Estudo Dirigido, disponibilizando meios para contato 

com o acadêmico, com obrigatoriedade para comunicação via e-mail institucional e classroom;  

II - acompanhar o processo de aprendizagem do acadêmico por meio de plataforma 

institucional eletrônica adotada pela FMP (classroom da Google for Education®); 

III - avaliar as atividades realizadas, atribuindo-lhes notas/médias consoantes com sistema 

de verificação da aprendizagem da Faculdade Municipal de Palhoça; 

IV – Enviar uma cópia do plano do Estudo Dirigido à Coordenação do Curso por email.  

§ 1º O plano de estudos deverá conter os conteúdos e as atividades a serem desenvolvidas 

pelo acadêmico, prazo de entrega, bibliografia a ser consultada e os critérios de avaliação.  

§ 2º A avaliação do acadêmico em Estudo Dirigido respeitará o regimento da FMP, sendo 

o mínimo de 3 (três) e o máximo de 4 (quatro) avaliações.  

V – Encaminhar a documentação do Estudo Dirigido (atividades, notas) à Coordenação de 

Curso, a qual se responsabilizará em encaminhar à secretaria acadêmica juntamente com os 

diários no final do semestre letivo. 

VI – Comunicar o resultado do Estudo Dirigido à Coordenação de Curso e ao acadêmico. 

 

Art. 10. Os prazos para comunicação de notas ao acadêmico em Estudo Dirigido devem 

acompanhar o proposto no regimento da FMP.  

 

Art. 11. O fechamento dos diários, com as notas dos acadêmicos que se encontram em 

Estudo Dirigido seguirá o calendário acadêmico vigente no semestre.  

 

Art. 12. O cumprimento dos prazos e procedimentos orientadores dos Estudos Dirigidos 

não implicará em aprovação automática na/s unidade/s curricular/es, uma vez que a aprovação 

está condicionada à nota atribuída pelo professor.  

 

Art. 13. Constatada a ocorrência de plágio parcial ou total das atividades avaliativas o 

acadêmico será reprovado automaticamente.  

Parágrafo único. O não cumprimento das atividades constantes do plano de estudos 

acarretará a reprovação do acadêmico na disciplina.  

 

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palhoça, 15 de março de 2021 

 

_________________________________________ 

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 

Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

 

• Texto aprovado pelo CONFAP no dia 15/03/2021 


