
 

 

 

1 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA NORMATIVA Nº. 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

Art. 32. Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a observar, no mínimo, o 

padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização, as quais serão verificadas por 

ocasião do reconhecimento e das renovações de reconhecimento. 

 § 1º A instituição deverá afixar em local visível junto à Secretaria de alunos, as condições de 

oferta do curso, informando especificamente o seguinte: 

 

I. ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial da União; 

 

FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA  

Ato Legal de Recredenciamento: Portaria Ministerial de nº. 83 de 16 de fevereiro de 2016, 

publicado no Diário Oficial da União em 31 de fevereiro de 2016. 

 

CURSOS: 

Curso: Administração - Bacharelado 

Reconhecimento: Portaria/MEC nº. 825 de 14 de abril de 2011, publicada no D.O.U  em 18 de 

abril de 2011. 

Início de funcionamento: 15/03/2004 

Vagas Anuais: 100 

 

Curso: Direito - Bacharelado 

Reconhecimento: Portaria/MEC nº. 574 de 04 de setembro de 2006, publicada no D.O.U em 06 

de setembro de 2006. 

Início de funcionamento: 10/09/2001 

Vagas Anuais: 126 
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II. dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício; 

 
CARGO 

 

 
NOME 

 
FORMAÇÃO 

 
TITULAÇÃO 

 
 

JORNADA 
SEMANAL 

 
Diretora 

 
Débora Valentim Duarte Junqueira 

Bacharelado em 
Administração 

Mestrado 
 

10 h/a 

Coordenadora de Curso de 
Administração 

Débora Valentim Duarte Junqueira 
Bacharelado em 
Administração 

Mestrado 
 

20 h/a 

Coordenador do Curso de 
Direito 

João Fernando Vieira da Silva  Bacharelado em Direito Mestrado 
 

40 h/a 

Gerente Administrativo Valéria Marinato Crespo  Bacharelado em Direito Pós Graduanda 
 

44 h/a 

 

III. relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a respectiva formação, 

titulação e regime de trabalho; 

 
PROFESSOR (A) 

 

 
ÁREA DE     CONHECIMENTO 

 
TITULAÇÃO 

 
REGIME DE 
TRABALHO 

 

ALESSANDRA MEDEIROS SAMORE 
AZEVEDO Contabilidade Especialista Horista  

ALEXEI DE ASSIS ALVES   Matemática Especialista Horista 

ANTONINO LUIZ RODRIGUES LOPES Direito Tributário Especialista Horista  

DÉBORA VALENTIM DUARTE Administração Mestre Horista 

EDUARDO FERRAZ JORGE OLIVEIRA Direito Civil Especialista Horista  

FERNANDO AMARANTE BARCELLOS FILHO Direito Administrativo Especialista Horista  

JOÃO FERNANDO VIEIRA DA SILVA Direito Constitucional Mestre Horista  

LAURA MONTEIRO JUNQUEIRA  Psicologia Mestre Horista 

LEONARDO GARCIA DA SILVA Administração Especialista Horista 

LUCIANO DE SOUZA FARIA Economia Especialista Horista 

MARCIO LIMA VENTURI Contabilidade Especialista Horista 

MARIA REGINA PINTO GUIMARÃES Direito Civil Especialista Horista  

MARTINHO LUTHERO DE SOUZA JUNIOR  Administração Mestre Horista  

NEWTON BARRETO DE ARAÚJO Administração Mestre Horista  

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALVIM  
Direito Administrativo e Direito 

Público Especialista 
Horista  

RAFAEL VARGAS PONTE Direito do Trabalho Especialista Horista  

RICARDO CALIL Economia Mestre Horista 

RODRIGO JUNQUEIRA REIS PIMENTEL Direito Empresarial Especialista Horista  

SERGIO ANTONIO DE PAULA NOGUEIRA Administração Especialista Horista 

VICTOR FREITAS LOPES NUNES  Direito Mestre Horista  

WALDEMAR PEDRO ANTÔNIO Letras Mestre Horista  

YEGROS MARTINS MALTA Direito Penal Especialista Horista  

 



IV. Matriz curricular dos cursos

 

 
 

  

Publicada no site www.doctum.edu.br em dezembro de 2013

Período 

Atividades de 
Ensino - 

Aprendizagem  
(Componentes 
Curriculares) 

Teórica

1º 

Formação Geral  

Empreendedorismo 

Contabilidade Geral 
I 

Teoria 
Organizacionais I 

Matemática Básica 

Metodologia 
Científica 

Projeto Integrador I 

Atividades 
Complementares 1 

 

Subtotal 

2º 

Sociologia Geral e 
das Organizações 

Contabilidade Geral  
II 

Matemática 
Financeira 

Teoria 
Organizacionais II 

Filosofia e Ética 

Comportamento 
Organizacional 

Projeto Integrador 
II 

Atividades 
Complementares 2 

dos cursos 

      

INSTITUTO ENSINAR BRASIL 

  

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

ESTRUTURA CURRICULAR 
Publicada no site www.doctum.edu.br em dezembro de 2013

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
Projeto 

Integrador 
TCC Estágio

Teórica Prática Subtotal 

80   80       

40   40       

40   40       

60   60       

60   60       

40   40       

      80     

            

320 0 320 80 0 0 

40   40       

80   80       

80    80       

40   40       

40   40       

40   40       

    80     
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Publicada no site www.doctum.edu.br em dezembro de 2013  

  

Estágio 
Atividades 

Complementares 
Total 

  

  

  80   

  40   

  40 
  

  60 
  

  60   

  40 
  

  80   

20 20 
  

20 420   

  40 
  

  80 
  

  80 
  

  40 
  

  40   

  40 
  

  80 
  

20  20 
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Subtotal 320 0 280 80 0 0 20 420   

3º 

Direito Empresarial 80  80     80   
Contabilidade Geral 
III 

80   80         80 
  

Estatística e 
Métodos 
Quantitativos 

80   80         80 
  

Economia 
Empresarial 

80   80         80 
  

 

Responsabilidade 
Social e Gestão 
Ambiental 

40   40         40 
  

Projeto Integrador 
III 

   
 40   

    40 
  

Atividades 
Complementares 3 

          20  20 
  

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420   

4º 

Administração 
Mercadológica I 

80  80     80 
  

Administração 
Sistema de 
Informações 
Gerenciais 

40   40         40 

  
Gestão 
Orçamentária 

80  80     80 
  

Gestão de Custos  80   80         80   

Direito do Trabalho 40   40         40   

Direito tributário 40   40         40   
Projeto Integrador 
IV 

    40       40 
  

Atividades 
Complementares 4 

            20 20 
  

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420   

5º 

Gestão Estratégia  
de Custo 

80  80     80 
  

Gestão Financeira  80   80         80   
Gestão de 
Processos 

40   40         40 
  

Gestão estratégia 
de Marketing 

80   80         80 
  

Gestão de Pessoas  80   80         80   
Projeto Integrador 
V 

   40    40 
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Atividades 
Complementares 5 

           20  40 
  

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420   

6º 

Gestão da Produção 80  80     80   
Logística 
Empresarial 

80   80         80 
  

Planejamento 
Estratégico 

80   80         80 
  

Contabilidade 
Gerencial 

80   80         80 
  

Optativa I: Tópicos 
Contemporâneos 
em Gestão de 
Pessoas 

40   40         40 

  
Estagio 
Supervisionado  

        40   40 
  

Atividades 
Complementares 6 

         20  20 
  

Subtotal 360 0 360 0   0 20 420   

7º 

Gestão de Serviços 40  40     40   

Gestão de Materiais 80  80     80   

Gestão Pública 80   80         80   
Negociação 
Empresarial 

40   40         40 
  

Gerenciamento de 
Projetos 

40   40         40 
  

Optativa II: 
Comércio Exterior 

40  40     40 
  

Trabalho de 
Conclusão de Curso 
I 

      40     40 
  

Atividades 
Complementares 7 

    0      20  20 
  

Subtotal 320 0 320 0 40 0 20 380   

8° 

Jogos Empresariais  80 80     80   
Gestão de Micro e 
Pequena Empresas 

 40  40         40 
  

Mercado de 
Capitais  

40   40         40 
  

Optativa III: 
Governança 
Corporativa 

40   40         40 
  

Trabalho de 
Conclusão de Curso 
II 

      40     40 
  



 

 

 

6 

Atividades 
Complementares 8 

           20  20 
  

Subtotal 120 80 200 0 40 0 20 260   
Estágio Curricular 
Supervisionado* 

     60   60 
  

  Total Geral 2440 80 2480 280 80 60 160 3220   

            
 

 

           

INSTITUTO ENSINAR BRASIL 
 

  

CURSO: DIREITO 

ESTRUTURA CURRICULAR 

Publicada no site www.doctum.edu.br em dezembro de 2013  

          

Período 
Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Componentes 
Curriculares) 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas Disciplin
as 

Integrad
ora 

TCC 
Estági

o 

Ativ. 
Compl

.  
Total 

Teórica 
Prátic

a 
Subtot

al 

1° 

Formação Geral  80   80         80 

Metodologia Científica 40   40         40 

Introdução ao Estudo do 
Direito I 

80   80         80 

Ciência Política (Com TGE) 80   80         80 

Antropologia  40   40         40 

Disciplinas Integradora I     0 80       80 

Atividades Complementares I     0       20 20 

Subtotal 320 0 320 80 0 0 20 420 

2° 

Introdução ao Estudo do 
Direito II 

40   40         40 

Economia 40   40         40 

Filosofia Geral 40   40         40 

Teoria da Constituição 80   80         80 

Direito Civil I (Parte Geral) 80   80         80 
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Sociologia Jurídica 40   40         40 

Disciplinas Integradora II     0 80       80 

Atividades Complementares II     0       20 20 

Subtotal 320 0 320 80 0 0 20 420 

3º 

Direito Constitucional I 80   80         80 

Direito Civil II (Obrigações) 80   80         80 

Direito Penal I (Parte Geral) 80   80         80 

Teoria Geral do Processo 40   40         40 

Filosofia do Direito 40   40         40 

Psicologia Jurídica 40   40         40 

Disciplinas Integradora III     0 40       40 

Atividades Complementares III     0       20 20 

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420 

4º 

Direito Constitucional II 80   80         80 

Direito Civil III (Teoria Geral 
dos Contratos) 

40   40         40 

Direito Penal II (Parte Geral) 40   40         40 

Direito Processual Civil I 80   80         80 

Direito Processual Penal I 80   80         80 

Deontologia 40   40         40 

Disciplinas Integradora IV     0 40       40 

Atividades Complementares IV     0       20 20 

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420 

5º 

Direito Constitucional III 40   40         40 

Direito Civil IV (Contratos em 
espécie) 

40 
  

40         40 

Direito Penal III (Parte Especial) 80   80         80 

Direito Processual Civil II 
(Recursos) 

40   40         40 

Direito Processual Penal II 80   80         80 

Direito Administrativo I 80   80         80 

Disciplinas Integradora V     0 40       40 

Atividades Complementares V     0       20 20 

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420 
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6º 

Direito Civil V (Reais) 80   80         80 

Direito Penal IV (Parte 
Especial) 

40   40         40 

Direito Processual Civil III 
(Execução e cautelar) 

80   80         80 

Direito Administrativo II 40   40         40 

Direito do Trabalho I 80   80         80 

Direito Empresarial I 40   40         40 

Disciplinas Integradora VI     0 40       40 

Atividades Complementares VI     0       20 20 

Subtotal 360 0 360 40 0 0 20 420 

7º 

Direito Civil VI (Família) 40   40         40 

Direito do Trabalho II 80   80         80 

Direito Empresarial II 40   40         40 

Direito Processual Civil IV 40   40         40 

Direito Processual do Trabalho 80   80         80 

Prática Simulada Cível I   40 40         40 

Prática Simulada Penal   40 40         40 

Disciplinas Integradora VII     0 40       40 

Atividades Complementares VII     0       20 20 

Subtotal 280 80 360 40 0 0 20 420 

8º 

Direito Empresarial III 40   40         40 

Direito Civil VII (Sucessões) 80   80         80 

Direito Ambiental 40   40         40 

Prática Simulada Trabalhista 0 40 40         40 

Direito Tributário I 80   80         80 

Prática Simulada Cível II 0 40 40         40 

Disciplinas Integradora VIII     0 40       40 

Atividades Complementares 
VIII 

    0       20 20 

  240 80 320 40 0 0 20 380 

9º 
Direito Tributário II 40   40         40 

Direito Civil VIII 
(Responsabilidade Civil) 

80   80         80 
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Direito Empresarial IV 40   40         40 

Direito Previdenciário 80   80         80 

Optativa 40   40         40 

Prática Jurídica Real I     0     40   40 

Prática Jurídica Real II     0     40   40 

Trabalho de Conclusão de 
Curso I 

    0   40     40 

Atividades Complementares IX     0       20 20 

Subtotal 280 0 280 0 40 80 20 420 

10º 

Direito Internacional 80   80         80 

Direito do Consumidor 40   40         40 

Prática Jurídica Real III     0     40   40 

Trabalho de Conclusão de 
Curso II 

    0   40     40 

Atividades Complementares X     0       20 20 

Subtotal 120 0 120 0 40 40 20 220 

 

Total Geral 3000 160 3160 400 80 120 200 3960 

 

 

VI. Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, incluindo 

mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os ônus incidentes sobre a 

atividade educacional. 

 

Valor corrente matrícula e mensalidades por curso 

CURSO R$ PARCELAS Nº. de parcelas incluindo 

matrícula 

DIREITO R$ 954,00 6 parcelas 

ADMINISTRAÇÃO  R$ 696,00 6 parcelas 

 

Valor corrente das taxas a serem assumidos pelos alunos 

TAXAS R$ 

Declarações Diversas 5,00 
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Certidão de Vida escolar 20,00 

Histórico Escolar 10,00 

Programa de Curso (por disciplina) 3,00 

2ª Via Registro de Diploma 60,00 

Prova em Segunda Chamada 20,00 

Carteira Estudantil (não obrigatório ou 2º via em diante) 10,00 

Estrutura Curricular 5,00 

Autenticação de Programa de Disciplinas 10,00 

Segunda via e seguintes de histórico escolar de conclusão de curso 10,00 

 

Formas de Reajustes Vigentes dos Encargos Financeiros: 

Os reajustes são feitos e apresentados por meio de planilha de custos, elaborada anualmente 

conforme a Medida Provisória do Governo Federal, que dispõe sobre o valor total das 

semestralidades escolares. 

§ 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta 

dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das informações referidas 

no § 1º. 

 

I. projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios 

de avaliação; 

PROJETOS PEDAGÓGICOS: 

Em anexo 

 

DURAÇÃO DOS CURSOS: 

Curso: Administração 

Duração: 08 semestres 

 

Curso: Direito 

Duração: 10 semestres 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DAS FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA 

A avaliação do desempenho dos estudantes será predominantemente de caráter diagnóstico, 

formativo e somático, utilizando-se como instrumentos e parâmetros a observação de trabalhos 

individuais e em grupo.  

Serão adotados como critérios de avaliação a frequência às aulas (no mínimo 75% da carga 

horária) e o aproveitamento, no total de 100 pontos distribuídos, que constará de: 

  

I - trabalhos, avaliações e provas, que constituem os procedimentos pedagógicos adotados pela 

IES, no valor total de 30 (trinta) pontos, correspondentes à 1ª (primeira) etapa de notas, sendo 

que, uma prova será obrigatória e individual, no valor de 10 (dez) pontos; 

II - trabalhos, avaliações e provas, que constituem os procedimentos pedagógicos adotados pela 

IES, no valor total de 40 (quarenta) pontos, correspondentes à 2ª (segunda) etapa de notas; 

sendo que, uma prova será obrigatória e individual, no valor de 20 (vinte) pontos; 

 

III - trabalhos, avaliações e provas, que constituem os procedimentos pedagógicos adotados 

pela IES, no valor total de 30 (trinta) pontos, correspondentes à 3ª (terceira) etapa de notas, 

sendo que uma prova será obrigatória e individual, no valor de 20 (vinte) pontos e aplicada 

sempre na penúltima ou última semana do período letivo. 

 

§ 1º Os períodos de início e término das etapas de notas sempre constarão no Calendário 

Acadêmico devendo ser observado: 

I - primeira etapa até 40% (quarenta por cento) do período letivo; 

II - segunda etapa de 41% a 80% do período letivo; e 

III - terceira etapa de 81% a 100% do período letivo. 

 

Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total da 

carga horária da disciplina, é aprovado na disciplina: 
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I - independente de exame final, o aluno que obtiver nota não inferior a 70 (setenta) pontos no 

conjunto dos trabalhos escolares, avaliações e provas. 

II - mediante exame final, o aluno que tenha obtido nota de aproveitamento inferior a 70 

(setenta), porém não inferior a 50 (cinquenta) pontos, somando todo conjunto dos trabalhos, 

escolares, avaliações e provas.  

§ 1º Considerar-se-á reprovado na disciplina o aluno que obtiver média inferior a 50 (cinquenta) 

pontos no conjunto dos trabalhos escolares, avaliações e provas.  

 

§ 2º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina 

o aluno que não obtenha frequência a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total da 

carga horária da disciplina. 

 

O Exame Final é escrito e individual, englobando todo o conteúdo do semestre e terá o valor de 

100 (cem) pontos, tornando-se nulos os resultados obtidos ao longo do período letivo.  

 

§ 1º Será aprovado na disciplina mediante Exame Final, o aluno que obtiver nota igual ou 

superior a 70(setenta) neste exame. 

 

§ 2º Independente se o resultado obtido pelo aluno no Exame Especial for superior a 70 

(setenta) pontos, o aluno que for aprovado mediante este exame terá sua nota final da prova 

registrada no valor de 70(setenta). 

 

II. Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que 

instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

Em anexo. 
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III. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos relacionados à área do 

curso, política de atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e 

utilização; 

AS FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA têm uma biblioteca de, aproximadamente, 215 

m². O espaço é dividido em área para leitura, estantes para exposição de periódicos, estante 

para apresentação de novas aquisições, balcão para empréstimo/devolução e mesas para 

estudo individual. 

A Biblioteca agrega os acervos de todos os cursos superiores da instituição, que está a 

disposição de alunos, professores, funcionários e comunidade. Atualmente, a biblioteca possui 

um acervo que reúne livros, periódicos, revistas e jornais, além de terminais de acesso a 

Internet para pesquisas acadêmicas, com pontos exclusivos para usuários nas áreas de 

conhecimento dos cursos ofertados pela IES, dentro de uma perspectiva de estimular a pesquisa 

interdisciplinar.  

A política de desenvolvimento do acervo, atualmente em revisão pela Consultoria CDM – 

Gestão da Informação. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira de 12:00 às 22:00 horas. 

Aos usuários é disponibilizado consulta automatizada ao acervo e empréstimo domiciliar pelo 

prazo de 7 dias consecutivos.  

A biblioteca informatizada proporciona rapidez, agilidade e eficiência no atendimento e 

prestação de serviços, a otimização das atividades não só em relação aos usuários, como 

também no que diz respeito ao controle e formação do acervo, levantamentos bibliográficos, 

catalogação, empréstimos, reclamação de obras em atraso e processamento técnico.  

Com o intuito de suprir a demanda do corpo discente na apresentação de trabalhos acadêmicos, 

trabalhos de conclusão de curso e monografias, a biblioteca disponibiliza um manual, como 

forma orientar e padronizar a aplicação das normas técnicas brasileiras em seus vários cursos. O 

bibliotecário reserva parte de seu horário para orientação aos alunos quanto a normalização de 

trabalhos acadêmicos. A biblioteca também disponibiliza aos seus usuários o serviço de 

comutação bibliográfica (COMUT ONLINE) do IBICT.  
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O manual de normalização e regulamentos da Biblioteca encontram-se a disposição do site da 

Faculdade e na Biblioteca, para consulta dos alunos.  

 

IV. descrição da infra-estrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, equipamentos 

instalados, infra-estrutura de informática e redes de informação. 

 

INFRA-ESTRUTURA 

1.1 - Instalações Gerais 

   

1.1.1- ESPAÇO FÍSICO 

O quadro abaixo apresenta: 
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As Faculdades Unificadas de Leopoldina estão divididas em três pavimentos, 
divididos da seguinte forma:                                                  SETORES 

 
TÉRREO 

COZINHA/CANTINA FUNCIONÁRIOS 
CANTINA com BANHEIRO (feminino e masculino) 

SECRETARIA CURSOS TÉCNICOS - Colégio 
RECEPÇÃO/TELEFONISTA 

SECRETARIA DA GRADUAÇÃO 
SALA DOS COORDENADORES ATIVIDADES DE EXTENSÃO – NDE DEPTO FINANCEIRO 

REPROGRAFIA 
DEPTO COMUNICAÇÃO – CPA 

SALA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 
SALA DE AULA I  (em cima cantina) – Laboratório Informática Colégio 
SALA DE AULA II (em cima cantina) – Laboratório Informática Geral 

SALA DE AULA III 
SALA DE AULA IV 
SALA DE AULA V 
SALA DE AULA VI 
SALA DE AULA VII 

BANHEIRO 
BANHEIRO 
BIBLIOTECA 

 

 
 
 
 

M2 
9,0 

80,0 
60,0 
8 ,35 
30,00 
11,10 
15,00 
20,00 
15,0 
16,0 

60,00 
65,00 
60,00 
65,00 
65,00 
65,00 
60,00 
9,45 
9,45 

215,00 
 

1º ANDAR 
DIRETORIA 

SECRETÁRIA DA DIRETORIA 
SALAS DE AULA I 
SALAS DE AULA II 
SALAS DE AULA III 
SALAS DE AULA IV 
SALAS DE AULA  V 

BANHEIRO FEMININO ALUNOS 
BANHEIRO MASCULINO ALUNOS 

Escada de Acesso a outros Andares 

 
29,45 
16,25 
39,00 
65,00 
62,00 
86,00 
86,00 
9,45 
9,45 

27.66 

2º ANDAR 
SALA DOS PROFESSORES 

SALA COORDENAÇÃO DIREITO 
SALA COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

SECRETÁRIA DA COORDENAÇÃO 
BANHEIRO FEMININO PARA PROFESSORES 

BANHEIRO MASCULINO PARA PROFESSORES 
BANHEIRO MASCULINO ALUNOS 
BANHEIRO FEMININO ALUNOS 

SALAS DE AULA I 
SALAS DE AULA II 
SALAS DE AULA III 
SALAS DE AULA IV 

 
22,35 

8,0 
8,0 
3,0 

7,56 
7,56 
9,45 
9,45 
86,0 
86,0 
60,0 
60,0 
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CASA DO CIDADÃO  (com laboratório de informática em suas dependências) = 53,00 m2 
-  NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (curso DIREITO) 

- EMPRESA JUNIOR e COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS (curso de ADMINISTRAÇÃO) 
- NAP = Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

 

1.1.2- Condições de acesso para portadores de necessidades especiais   

AS FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA vem adaptando suas instalações às condições dos 

alunos que possam apresentar necessidades especiais, atendendo à legislação em vigor e 

ouvindo as sugestões desses discentes, a fim de facilitar o seu acesso às dependências da 

instituição. 

Assim, rampas e corrimão de acesso foram instalados, assim como banheiros, em atenção às 

especificações técnicas necessárias. 

Além de tais procedimentos, a instituição tem destinado as salas do andar térreo aos alunos 

portadores de necessidades especiais, também reservando, para os mesmos, duas vagas 

privativa no estacionamento da IES. 

 

1.2. Laboratórios de Informática 

A infra-estrutura apresentada para as FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA conta com 

laboratórios de ensino e desenvolvimento e conexão com a Internet. 

Toda a estrutura está amparada por servidores que se dividem em 2 categorias principais. 

Todos os laboratórios estão conectados, proporcionando acesso contínuo para a realização de 

trabalhos e pesquisas, checagem de e-mail, disseminação de listas de discussão e páginas web. 

Com o uso dos servidores proxy e squid, garantimos a segurança e otimização do link de acesso. 

O servidor squid conta com um cache de páginas com capacidade para 30 GB, que é verificado 

sempre que um acesso é requisitado. Estando a página requisitada no cache sua resposta é 

imediata, evitando que o servidor faça uma requisição na Internet, garantindo assim uma 

melhor performance do sistema de acesso. 
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O servidor proxy garante que toda requisição de acesso passa por nosso servidor web 

garantindo a segurança da rede. Assim, nenhuma máquina faz requisição diretamente à 

Internet, estando sempre protegida por nosso servidor que, por sua vez, conta com a proteção 

de um firewall específico. 

Todas as regras de acesso interno e externo são suportados pelo firewall que é a única máquina 

da rede institucional que faz e aceita requisições diretas da Internet. 

A faculdade conta com uma equipe de monitoria capacitada para auxiliar os ingressantes no uso 

dos equipamentos e softwares disponíveis. A mesma equipe é responsável pelos treinamentos 

iniciais dos alunos. 

Os laboratórios são amplos e climatizados, com iluminação direta em todos eles, bem como 

iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes. 

Todos eles encontram-se em perfeito estado de conservação, devidamente pintados e sendo 

limpos com frequência diária. 

Os Laboratórios de Ensino de Computação (LEC) contém equipamentos em quantidade 

adequada e boas condições de uso para seus alunos. Seguem as especificações: 

 

Condições de Conservação das Instalações 

A preocupação com a manutenção e conservação das instalações físicas e dos equipamentos é 

entendida como elemento essencial para oferecer aos alunos, professores e funcionários um 

ambiente com condições satisfatórias e adequadas ao processo de aprendizagem. 

Todos os laboratórios encontram-se em perfeitas condições de uso e conservação. A 

manutenção e reposição de peças e equipamentos é feita observando a política de aquisição de 

equipamentos. A Instituição conta com a presença de um Gerente de Suporte, profissional com 

formação em Ciência da Computação e especialização em Administração de Redes para zelar 

pelo bom funcionamento de rede de comunicação e equipamentos.  
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Normas e Procedimentos de Segurança 

A instituição conta com uma política de uso e acesso dos alunos aos laboratórios. A cada 

semestre é entregue aos alunos os procedimentos que devem ser observados para uso dos 

mesmos. 

 

Política de Contas de Usuários 

Cada usuário possui uma conta de acesso que lhe dá direito a: 

1. Armazenamento de arquivos; 

2. Utilização de softwares e aplicativos disponíveis; 

3. Conta de email. 

Esse espaço será de 40MB e de uso exclusivo do aluno. Sua privacidade é garantida pela sua 

senha de acesso que deve ser confidencial e intransferível. 

As contas serão centralizadas nos servidores de arquivos e, dessa forma, os alunos podem 

utilizar qualquer máquina da rede garantindo que sempre estarão em seu ambiente de 

trabalho. A autenticação de senhas e contas também é feita por esses servidores que, além dos 

arquivos dos usuários, também disponibilizarão alguns softwares e aplicativos. 

Dentro de seu ambiente de trabalho o aluno possui acesso total, podendo utilizá-lo da maneira 

que lhe parecer conveniente. Assim, o aluno tem liberdade para executar suas tarefas sem 

prejudicar as tarefas de gerenciamento do sistema operacional. 

Os usuários administrativos têm acesso ao servidor de arquivos centralizado, independente do 

sistema operacional da estação de trabalho. Isso é feito mediante a integração das redes 

Windows-Linux via servidos SAMBA. 

Cada servidor de arquivo conta com um sistema diário de backup, garantindo sempre a 

integridade dos arquivos dos usuários e também do sistema. 
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Política de Acesso à Internet 

As FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA conta com um link de acesso a Internet de 1 

Mbps, utilizando tecnologia de conexão via cabeamento, tendo os alunos acesso irrestrito à 

Internet durante 22 horas. 

Todos os laboratórios estão conectados, proporcionando acesso contínuo para a realização de 

trabalhos e pesquisas, checagem de e-mail, disseminação de listas de discussão e páginas web. 

Com o uso dos servidores proxy e squid garantiremos a segurança e otimização do link de 

acesso. O servidor squid conta com um cache de páginas com capacidade para 30 GB, que é 

verificado sempre que um acesso é requisitado. Estando a página requisitada no cache sua 

resposta é imediata, evitando que o servidor faça uma requisição na Internet, garantindo assim 

uma melhor performance do sistema de acesso. 

O servidor proxy garante que toda requisição de acesso passa por nosso servidor web 

garantindo a segurança da rede. Assim, nenhuma máquina faz requisição diretamente à 

Internet, estando sempre protegida por nosso servidor que, por sua vez, conta com a proteção 

de um firewall específico. 

Todas as regras de acesso interno e externo são suportados pelo firewall que é a única máquina 

da rede institucional que faz e aceita requisições diretas da Internet. 

 

Normas de Funcionamento 

Cada estudante, após fazer sua matrícula, receberá uma senha pessoal e intransferível para 

utilizar os computadores do laboratório. 

Os computadores serão utilizados pela ordem de chegada dos estudantes e quando houver mais 

de cinco estudantes aguardando na fila de espera o tempo de uso estará limitado a 30 minutos. 

O estudante poderá resevar um computadore com 02 dias antecedência em horário pré- 

estabelecido pela monitoria. 

O uso dos computadores será exclusivamente para trabalhos escolares, pesquisa e atividades 

relacionadas ao estudo, sendo vedada a sua utilização para outros fins. 

Todo estudante deverá zelar pelos equipamentos, utilizando-os de forma adequada. 
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O estudante que não respeitar as normas poderá ter a sua senha cancelada temporariamente. 

 

Equipamentos de Segurança 

Para assegurar a segurança dos usuários, os equipamentos elétricos, de Internet, de redes, ar-

condicionado, extintores são periodicamente verificados. Todos os LECs contam com a presença 

de monitores treinados durante todo o período de funcionamento para atender da melhor 

maneira os usuários. 

As salas que abrigam os LEC foram projetadas dentro dos melhores padrões técnicos 

disponíveis, dimensionado para a demanda de cargas do fim a que se destinam, estando em 

perfeito estado de funcionamento. Todas as instalações necessárias ao funcionamento estão 

devidamente mantidas e com o fator segurança priorizadas e ao mesmo tempo mantendo um 

padrão estético de excelente qualidade, já que se trata de local com grande demanda de 

utilização. 

 

Atividades (Planejamento, Abrangência ou Áreas de Ensino Atendidas, Qualidade, etc)   

Os Laboratórios se encontram abertos a todos os membros da comunidade acadêmica e da 

sociedade em geral para as mais diversas atividades, como ensino, atividades de extensão, 

grupos de estudo, pesquisas e treinamentos. 

Os LECs são utilizados pelos cursos da Instituição para as mais diversas atividades, como ensino, 

atividades de extensão, grupos de estudo, pesquisas e treinamentos.  

 

Serviços Prestados (Planejamento, Abrangência ou Áreas de Ensino Atendidas, Qualidade, etc) 

Os LECs estão disponíveis para a comunidade acadêmica, durante seis dias por semana. Os 

alunos e professores podem usar os computadores para acessar a Internet e todos os recursos 

computacionais disponíveis, como softwares diversos, contam de e-mail, digitação de trabalho, 

entre outros.  

Periodicamente é oferecido um curso gratuito de introdução aos alunos, o que garante que 

todos tenham acesso às tecnológicas desenvolvidas pela IES. 
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Os docentes podem ainda criar de listas de discussões e impressão de documentos, durante 

todo o semestre. 

 

- O ADX é um sistema de administração acadêmico, desenvolvido para gerenciar os vários 

aspectos de uma instituição de ensino superior, possibilitando aos usuários funções que vão 

desde a inclusão de um novo curso até o requerimento de documentos oficiais pelos alunos. O 

programa é capaz de gerenciar, de forma integrada, o fluxo de informação da diretoria, da 

secretaria, do professor, do aluno, das coordenações, da biblioteca e da tesouraria. As 

principais vantagens do sistema são: 

O fato de utilizar tecnologia baseada na Web faz com que a utilização do software não se 

limite apenas ao ambiente institucional, dando liberdade ao usuário de trabalhar em qualquer 

lugar, a qualquer hora.  

O sistema permite a automação de diversas tarefas acadêmicas como:  

Inscrição do candidato ao concurso vestibular via web;  

Geração de históricos escolares baseando-se nas informações lançadas pelos professores;  

Matrícula de alunos em dependências caso tenham sido reprovados;  

Disponibilização  automática das notas para os alunos;  

O ambiente do professor permite a definição de diversas atividades avaliativas (trabalhos 

teóricos, testes, atividades em classe e atividades complementares), não impondo limites 

numéricos de avaliações próprios dos diários manuais.  

Geração automática dos dados do diário escolar:  

O diário escolar é gerado levando em conta a grade horária e o calendário escolar fazendo 

assim com que sejam lançadas apenas datas válidas para o professor.  

Geração de boletins totalizando notas e faltas no fim do semestre. 

Segurança dos dados:  

O sistema de acesso é feito em duas camadas: a primeira é garantida pelo próprio sistema, 

que libera o acesso apenas para usuários cadastrados e a segunda camada é feita pelo banco 

de dados que permite acesso apenas às tabelas que o perfil do usuário necessita para 
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executar suas tarefas, impedindo o acesso a todas as outras.  

O aluno tem acesso a seus dados acadêmicos: notas, freqüência e agenda de avaliações 

imediatamente após o professor tê-los  lançado em seu diário.  

Acompanhamento dos diários do professor pelo coordenador  

 

O Bibtec é um software desenvolvido especificamente para o gerenciamento de bibliotecas. 

Funcionando de forma integrada, o BibTEC, além de informatizar e gerenciar bibliotecas, 

organiza e cadastra todo material que entra na biblioteca até o momento de seu empréstimo. 

O Bibtec foi desenvolvido estimando a usabilidade e confiabilidade necessária para 

automação do controle de um acervo bibliotecário, sendo possível ainda, controlar 

assinaturas de periódicos, verificar as necessidades dos usuários em relação a aquisição de 

novos títulos, emitir carteiras de identificação dos usuários, emitir etiquetas, fazer controle de 

empréstimos indicando a disponibilidade do livro, além de vários relatórios e consultas. Ao 

acessar o sistema os usuários, podem fazer consultas ao acervo e obter informações de 

utilização da biblioteca através de boletins informativos disponibilizados pelo bibliotecário.  

 

Funcionalidades: 

• Cadastro do acervo bibliográfico (livros, periódicos, cds e arquivos eletrônicos);  

• Consulta interna ao acervo;  

• Consulta via Internet ao acervo;  

• Empréstimos;  

• Relatórios;  

• Controle de acervo que não pode sair da biblioteca: 

    

Orientação de aluno 

A faculdade conta com uma equipe de monitoria, capacitada para auxiliar os alunos no uso dos 

equipamentos e softwares disponíveis. 
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Durante todo o período de funcionamento dos laboratórios, os monitores estão presentes 

auxiliando os alunos e professores e garantindo que todos os recursos disponíveis estejam 

sendo usados de maneira adequada, maximizando o aproveitamento de equipamentos e 

softwares disponíveis. 

A equipe de monitoria também é responsável pelos treinamentos iniciais dos alunos, que 

passam por oficinas introdutórias nas primeiras semanas de aula. O objetivo dessas oficinas é 

apresentar todos os recursos disponíveis e capacitar o aluno a utilizar de forma correta os 

equipamentos e softwares com os quais ele irá trabalhar. 

No início do semestre o aluno já recebe a senha para utilizar os recursos computacionais da IES, 

onde o mesmo recebe junto às regras de utilização da rede, durante a entrega todos os alunos 

conhecem o parque computacional e é ministrado um mini-curso de utilização da rede para os 

novatos e durante todo o semestre os monitores dos laboratórios ministram cursos para tirar 

eventuais dúvidas dos alunos. 

 

 

 

 


