
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 030, DE 08 DE MAIO DE 2015.

APROVA  PROCEDIMENTOS  ACADÊMICOS:
PLANO  DE  CONTEÚDO  MÍNIMO  E
REGISTRO  E  LANÇAMENTO  DE
FREQUÊNCIA DISCENTE 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 68ª Reunião Ordinária realizada em

08 de maio de 2015,

DELIBERA:

Art. 1º – Aprovar o REGULAMENTO de procedimentos sobre registro e lançamento de

frequência discente e plano de conteúdo mínimo.

Parágrafo único - O Regulamento constitui o anexo único desta Deliberação. 

Art.  2º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2015.

Alex da Silva Sirqueira
Reitor 

ID 567200-7
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Plano de Conteúdo Mínimo

Art. 1º - O Plano de Conteúdo Mínimo é um documento de escrituração acadêmica,

elaborado pelo professor responsável pela disciplina, com a finalidade de documentar as

etapas  previstas  para  realização  da  disciplina  ao  longo  do  semestre,  suas

competências/habilidades  e/ou  conteúdos,  bem  como  formas  de  aproveitamento

acadêmico. As atividades em sala de aula deverão ser baseadas no PCM, que precisa ser

atualizado a cada semestre.

Art.  2º  -  O  PCM  deverá  ser  encaminhado  pelo  professor  responsável  à  Unidade

Universitária  no  início  do  período  letivo,  e  disponibilizado  aos  alunos,  até  terceira

semana de aulas.

Art. 3º - O PCM deve apresentar os seguintes itens relativos às atividades ministradas

em sala de aula: 

a) Identificação: Unidade Universitária, Curso de oferecimento, Nome e carga

horária da disciplina, Nomes dos docente(s) responsável(is);

b) Objetivos da disciplina;

c) Conteúdo programático na forma de unidades ou sequências;

d) Cronograma semestral alinhado ao calendário acadêmico;

e) Metodologia adotada;

f) Critérios de avaliação;

g) Bibliografia.

Parágrafo único: O PCM será disponibilizado na página do curso, no site da UEZO.

Art. 4º O conteúdo programático poderá ser desenvolvido com as seguintes atividades:

a) Atividade teórica, definida pela relação, entre professores e alunos, com exposição e

discussão de conteúdos organizados sistematicamente;

b) Atividade de laboratório, que envolve alunos e professores no desenvolvimento práti-

co  dos  conteúdos  em laboratórios  científicos,  experimentais,  computacionais,  palco,

campo experimental e outras atividades definidas a critério do Colegiado de Unidade;
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c) Atividade prática que envolve alunos e professores no desenvolvimento prático dos

conteúdos através de atividades de campo relativas à coleta e à observação; atividades

de campo junto à comunidade; desenvolvimento de projetos; atividades práticas em mé-

todos e técnicas de pesquisa, práticas supervisionadas, visitas técnicas e outras ativida-

des definidas a critério do Colegiado de Curso;

d) Atividade orientada, que expressa as horas em que os alunos desenvolvem com auto-

nomia seus estudos, sem a presença do docente. Estas atividades seguem orientação do

docente, como estudo dirigido, oficinas, projetos em empresa júnior, trabalhos práticos,

investigações em biblioteca, além de outras atividades definidas a critério do Colegiado

de Unidade. Estas atividades podem ser incluídas no PCM, bem como no Boletim de

Frequência a partir da entrega de seu resultado pelo aluno, desde que não ultrapasse

20% da carga horária total da disciplina.

Registro e Lançamento de Frequência Discente

Art.  5º -  O  registro  diário  de  frequência  ocorrerá  no  Boletim  de  Frequência,  um

instrumento  de  escrituração  elaborado  com  a  finalidade  de  auxiliar  a  apuração  da

frequência do aluno nas atividades escolares. 

§ 1º Não há abono de faltas. As alunas gestantes e os alunos portadores de incapacidade

física e demais casos previstos por lei, poderão solicitar a concessão de regime especial

ou outro benefício previsto em Lei.

§ 2º  A inclusão ou a exclusão de nome de aluno, no Boletim de Frequência será feita

apenas  pela  Secretaria  Acadêmica,  após  prévia  autorização  da  direção  da  Unidade

Universitária.

§ 3º Ao final de cada semestre letivo a informação com o total de presenças e faltas dos

estudantes  será  transcrita  do  Boletim  de  Frequência  para  o  relatório  semestral  no

Sistema Acadêmico. 

Art. 6º -  Somente poderão frequentar aulas de determinada disciplina e turma os alunos

que constem no respectivo Boletim de Frequência ou que comprovem o deferimento de

inscrição na disciplina, cabendo ao professor ministrante, conferir o cumprimento deste

regulamento.
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Art. 7º - O aluno com informação de frequência equivocada poderá solicitar à diretoria

da  Unidade  Universitária  ou  Coordenação  de  curso  retificação  de  frequência  na

disciplina até a segunda semana do semestre subsequente.

Parágrafo único - A solicitação de alteração da frequência, após fechamento do prazo

de lançamento no relatório semestral, poderá ser solicitada pelo professor responsável

pela  disciplina  à  diretoria  da  Unidade,  que  encaminhará  o  pedido  à  Secretaria

Acadêmica com o Boletim de Frequência atualizado com a alteração solicitada.

Art.  8º-  O  Boletim  de  Frequência  de  cada  disciplina  de  curso  de  graduação,  será

devidamente preenchido pelo Professor responsável pela Disciplina.

Parágrafo único - Quando a disciplina for ministrada por mais de um professor, um 

deles figurará como o professor responsável pela mesma. 

Art. 9º - Compete à Direção de Unidade, encaminhar os Boletins de Frequência aos

professores, em até dez dias após o seu recebimento da Secretaria Acadêmica.

Art. 10 - Compete ao Professor:

a) Observar as determinações presentes no parágrafo único do artigo 136 do Regimento

Geral da UEZO, que trata dos deveres do corpo docente;

b) Receber o  Boletim  de  Frequência  do  Diretor  de  Unidade  por  meio  de  arquivo

eletrônico ou impresso. Ao professor é facultativo o preenchimento de forma manual ou

digital;

c)  Preencher o Boletim de Frequência, sem erros ou rasuras, com os meses e dias das

aulas ministradas bem como a carga horária prevista e a realizada;

d) Preencher  e  assinar,  nos  espaços  reservados,  a  chamada  dos  estudantes  nos

respectivos dias de aula,  anotando-a da seguinte forma: (·) para presença e (F) para

falta;

e) Registrar ao final de cada semestre letivo, o total de faltas dos estudantes no Boletim

de Frequência, transcrevendo estes resultados finais para o Sistema Acadêmico;

f) Lançar no  Boletim de Frequência a palavra “suspensão”, em caso de suspensão de

aula por motivo de força maior; 
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g) Lançar observação no verso do  Boletim de Frequência a data da reposição da aula

suspensa. A aula suspensa será computada somente após reposição;

h) Lançar  no Boletim de Frequência,  em caso de feriados ou pontos facultativos,  a

palavra “feriado” ou “facultativo”;

i) Não será computada, para fins de aulas dadas, a carga horaria de aulas em dias de

feriado, em conformidade com o calendário acadêmico;

j) Assinar o Boletim de Frequência após o seu adequado preenchimento e impressão e

remetê-lo à Diretoria da Unidade, ou Coordenação de Curso, após o término de cada

semestre letivo, observando data registrada no Calendário Acadêmico;

l) O não cumprimento por parte do professor do que trata o artigo 6º acarretará em

sanções para o mesmo, previstas no Regimento Geral.

Art. 11 - Compete a Direção da Unidade ou Coordenação de Curso:

a) Analisar  e  vistar  os  PCMs  e  Boletins  de  Frequência  assinados,  devidamente

preenchidos para acompanhamento das atividades que deverão estar em consonância

com o Projeto Pedagógico do Curso;

b) Encaminhar à Secretaria Acadêmica, ao final de cada semestre letivo, os Boletins de

Frequência devidamente preenchidos, assinados e visados, em até 05 dias úteis de seu

recebimento, para arquivamento. O registro de conteúdo programático ministrado e de

frequência  discente  possui  prazo  de  guarda  de  vinte  anos,  sendo  recomendada  sua

eliminação após este período (LDB 9394 de 1996; Lei Estadual 4528 de 2005; Tabela

de Temporalidade de Documentos, anexo II- Sect).

Art.  12 –  Compete  à  Secretaria  Acadêmica  receber  dos  Diretores  de  Unidade  ou

Coordenadores  de  Curso,  a  cada  final  de  semestre,  os  Boletins  de  Frequência

preenchidos, vistados e assinados pelo Diretor de Unidade ou coordenador de curso;

§ 1º - Uma vez identificado pela Direção da Unidade o não cumprimento do prazo de

entrega do Boletim de Frequência,  de lançamento de frequência total  e  de notas no

Sistema Acadêmico, a mesma deverá comunicar oficialmente ao Professor em questão.

Em caso de reincidência encaminhará o descumprimento à Coordenação Administrativa

de Recursos Humanos - COARH para registro.

§ 2º - É vedado ao professor e a Unidade Universitária a inserção ou alteração de dados
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no Boletim de Frequência distintos os de preenchimento dos professores mencionados

nesse documento, sendo esta uma atribuição exclusiva da Secretaria Acadêmica.

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Graduação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
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MODELO: PLANO DE CONTEÚDO MÍNIMO (PCM) - UNIDADE
UNIVERSITÁRIA ____________________________

O  PCM é  um  documento  de  escrituração  acadêmica,  elaborado  pelo  professor

responsável pela disciplina, com a finalidade de documentar as  etapas previstas para

realização  da  disciplina  ao  longo  do  semestre,  suas competências/habilidades  e/ou

conteúdos, bem como formas de aproveitamento acadêmico.  As atividades em sala de

aula  deverão  ser  baseadas  no  PCM  e  apresentadas  em  cronograma  alinhado  com

calendário acadêmico, atualizado a cada semestre (Deliberação xxx/ 2015).

Curso: Período: Professora:

Nome e código da disciplina: Carga Horária (hora-aula):

Tópico de conteúdo Objetivos Específicos Metodologia Bibliografia

1ª SEMANA: 18 de Março, 2015

Tópicos que farão parte do conteúdo da disciplina de forma
sucinta por dia de aula

Englobam o que os alunos deverão
conhecer, compreender ou analisar
com este conteúdo

Os procedimentos e recursos
utilizados para facilitar o
processo de aprendizagem

1; 2

2ª SEMANA: 25 de Março, 2015

3ª SEMANA: 01 de Abril, 2015

4ª SEMANA: 08 de Abril 2015

5ª SEMANA: 15 de Abril, 2015

6ª SEMANA: 22 de Abril, 2015

7ª SEMANA: 29 de Abril, 2009

Primeira Avaliação Parcial – AV1

Procedimento, critério e
 metodologia de avaliação

da avaliação AV1 

8ª SEMANA: 06 de Maio, 2015

9ª SEMANA: 13 de Maio, 2015

10ª SEMANA: 20 de Maio, 2015

11ª SEMANA: 27 de Maio, 2015

12ª SEMANA: 03 de Junho, 2015

13ª SEMANA: 10 de Junho, 2015

14ª SEMANA: 24 de Junho, 2015

15ª SEMANA: 08 de Julho, 2015

16ª SEMANA: 08 de Julho, 2015

17ª SEMANA: 08 de Julho, 2015
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18ª SEMANA: 15 de Julho, 2015

Bibliografia Indicada:
1  -   Walker,  Jearl;  Resnick,  Robert;  Halliday,  David,  ''Fundamentos  de  Física  1:
Mecânica'', 8ª Ed. 2009, Editora LTC, Rio de Janeiro, RJ
2 - Tipler, Paul Allen, ''Física, Volume 1: Mecânica, Oscilações e Ondas, 
Termodinâmica'', 4ª Ed., Editora LTC, Rio de Janeiro, RJ
3 - Resnick, Robert; Halliday, David; Walker, Jearl, ‘‘Fundamentos de Física 2: 
Gravitação, Ondas e Termodinâmica'', 8ª Ed. 2009, Editora LTC, Rio de Janeiro, RJ

Bibliografia Complementar:
4- Alberts B. E Cols. Biologia Molecular Da Célula. 5ª Ed, Porto Alegre, Artmed, 2015. 
5- De Robertis E.D.P., De Robertis E.M.F. Bases Da Biologia Celular E Molecular. 4ª 
Ed. Rio De Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 

6- Carvalho H.F., Recco-Pimentel S. A célula. 2ª ed. São Paulo, Manole, 2007.
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