
  

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 
RESOLUÇÃO Nº 002/2022 – CONFAP 

  

 
Regulamenta os procedimentos de realização de 

disciplina em caráter de Estudo Dirigido no Curso de 

Tecnólogo em Gestão de Turismo 

   

  

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

de suas atribuições 

  
  

R E S O L V E: 

   

CAPÍTULO I 

                                                        Disposições Preliminares  

 
Art. 1º O Estudo Dirigido no Curso de Tecnólogo em Gestão de Turismo regular-

se-á de acordo com as disposições desta Resolução. 

 
 

Art. 2º O Estudo Dirigido será aplicado de maneira excepcional, no ano de 2022, para 

integralização do Curso de Tecnólogo em Gestão de Turismo.  

 

Parágrafo único: o estudo dirigido supracitado será normatizado pela Resolução 

002/2021/CONFAP, sem os efeitos do CAPÍTULO II que trata da aplicabilidade.  

 
 

CAPÍTULO II 

Da Oferta de Disciplina em Caráter de Estudo Dirigido 

 

 

Art. 3º As disciplinas oferecidas por meio de Estudo Dirigido são aquelas constantes 

na matriz do Curso de Tecnólogo em Gestão de Turismo.  

 

Art. 4º A disciplina em caráter de Estudo Dirigido é oferecida a partir da demanda dos 

alunos, com vistas à integralização da matriz curricular do curso, respeitados prazos 

determinados pela Instituição.  

 

 Art. 5º São condições necessárias à disciplina oferecida em Estudo Dirigido:  

 



  

 I – Organização via classroom com orientação, acompanhamento e material 

previamente elaborado pelo professor, em volume compatível com a carga horária 

semanal da disciplina, conforme ementa e matriz curricular; 

 

II – a programação a que se refere o inciso I deste artigo é de responsabilidade do 

professor, e deverá abranger atividades como: trabalhos, fichamentos, leituras 

dirigidas, estudos de caso, pesquisas bibliográficas e de campo, e provas a serem 

realizados sob a sua supervisão; 

 

III – A programação é definida pelo professor e aprovada pela Coordenação do Curso.  

 

Art. 6º A disciplina em Estudo Dirigido será registrada no Histórico Escolar do aluno 

sem qualquer menção ao seu caráter excepcional. 

 

Art. 7º Aplicam-se às disciplinas ofertadas em forma de Estudo Dirigido, todas as 

exigências feitas às demais disciplinas, em termos de avaliação, notas, realização de 

avaliações em segunda chamada, período de duração, conforme o definido no 

Regimento da FMP, sendo que a frequência deve estar estabelecida quando da 

elaboração da programação pelo docente. 

 

Art. 8º A matrícula na disciplina em Estudo Dirigido será feita através de requerimento 

específico na Secretaria Acadêmica, apreciada e deferida pela Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO III 

Das Responsabilidades do Aluno, Professor e Coordenador de Colegiado de Ensino 
 

Art. 9º O aluno matriculado na disciplina em Estudo Dirigido, além do definido no 

art. 7º, é responsável por:  

I – cumprir a programação de atividades definida pelo professor. O não cumprimento 

dos prazos implicará em não validação do Estudo Dirigido.  

II – participar, quando solicitado, de reuniões junto ao professor e à coordenação para 

avaliação do Estudo Dirigido. 

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

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

professor responsável pelo Estudo Dirigido. 

V – Participar dos encontros de orientação organizados pela Coordenação de Curso; 

VI – Manter-se ciente de que a integralização do Curso de Tecnólogo em Gestão de 

Turismo ocorrerá, impreterivelmente, no ano de 2022, sem qualquer possibilidade de 

ampliação deste prazo.  

VI – Manter-se ciente dos termos desta resolução. 

 

Art. 10. Compete ao professor responsável pela disciplina em Estudo Dirigido, além 

da elaboração do plano de estudos para o acadêmico: 



  

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. 11. 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 Estudo 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 do Estudo Dirigido; 

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. 

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

sua abertura até o seu encerramento via classroom; 

VI – Atender semanalmente os alunos, na FMP, para esclarecimento de dúvidas 

acerca do Estudo Dirigido;  

VII – Comunicar o acadêmico o resultado do Estudo Dirigido. 

 

Art. 12. Os prazos para comunicação de notas ao acadêmico em Estudo Dirigido 

devem acompanhar o proposto no regimento da FMP.  
 

Art. 13. O fechamento dos diários, com as notas dos acadêmicos que se encontram 

em Estudo Dirigido seguirá o calendário acadêmico vigente no semestre.  
 

Art.14. 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. 15. O não cumprimento das atividades constantes do plano de estudos acarretará 

a reprovação do acadêmico na disciplina.  

 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palhoça, 8 de março de 2021.  

 

 

                                               ________________________________            

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 

Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 
 

 
 
 
 


