
 



 

MATRMATRÍÍCULA:CULA:
•O regime de matrículas da FADIVALE é semestral.
•Ao final de cada semestre, deve-se comparecer à secretaria/tesouraria e renovar  o 
contrato de prestação de serviços educacionais. A perda do prazo presume desistência 
do aluno e resultará na perda da vaga.

TRANCAMENTO DE MATRTRANCAMENTO DE MATRÍÍCULA:CULA:
•Trancamento temporário, por prazo não superior a quatro semestres.
•Para trancamento é necessário que o aluno tenha concluído, com aprovação, pelo 
menos o 1º período, e que apresente requerimento na secretaria/tesouraria.
•Caso o aluno não reingresse após o prazo do trancamento, será considerado desistente 
e perderá a vaga.



 

CARTÃO MAGNCARTÃO MAGNÉÉTICO:TICO:
•O CARTÃO MAGNÉTICO é um documento pessoal e intransferível, fornecido pela 
Instituição ao aluno regularmente matriculado.
•O uso do CARTÃO MAGNÉTICO é obrigatório e condição indispensável para o acesso 
às aulas, biblioteca, laboratório de informática e quaisquer outras dependências da 
faculdade. 
•Ao aluno que fizer uso do cartão de forma ilícita, caberão sanções disciplinares 
conforme previsto no Regimento Escolar.
•Caso o aluno não renove sua matrícula no prazo estabelecido, seu cartão será cancelado.

FREQUÊNCIA:FREQUÊNCIA:

•Necessário para aprovação o mínimo de 75% de frequência no decorrer do semestre 
em cada disciplina.



 

APROVEITAMENTO:APROVEITAMENTO:
•Para aprovação sem exame final, o aluno deverá obter pelo menos 70 pontos, 
no semestre, em cada disciplina.
•Será submetido a exame final o aluno que obtiver, no semestre, em cada disciplina, 
entre 40 e 69 pontos;
•Será aprovado, após exame final, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 60 
pontos, observada a seguinte fórmula: Média Anual + Nota Prova Final = Média Final
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•O aluno será reprovado de forma direta, sem direito a se submeter ao exame final, na 
disciplina em que obtiver, no semestre, nota inferior a 40 pontos.

REPROVAREPROVAÇÇÃO/PROMOÃO/PROMOÇÇÃO:ÃO:
•Aluno reprovado em 3 ou mais disciplinas, por nota ou frequência,  não será
promovido para o período seguinte. 
• Na hipótese de possuir 3 ou mais dependências, deverá o aluno matricular-se apenas 
para o cumprimento delas.



 

SEGUNDA CHAMADA DE AVALIASEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÇÕES:ÕES:
•O aluno que, por motivo justificado e comprovado, tenha perdido avaliação, deverá
requerer, junto à secretaria , dentro do prazo limite, a 2ª chamada.
•Caberá à Coordenação de Curso deferir ou indeferir o pedido de 2ª chamada.

REVISÃO DE AVALIAREVISÃO DE AVALIAÇÇÃO:ÃO:
•O aluno poderá requerer revisão de avaliação quando, de forma devidamente 
fundamentada, não concordar com resultado atribuído.
•O requerimento, contendo a fundamentação do pedido, deverá ser apresentado à
Secretaria no prazo máximo de 3 dias após a devolução da avaliação.

DISPENSA DE DISCIPLINAS:DISPENSA DE DISCIPLINAS:

•O aluno que pretender a dispensa de disciplinas que haja cursado em outra faculdade, 
deverá apresentar requerimento nesse sentido até a data em que se alcançar 25% da 
carga horária do semestre, anexando ao seu pedido o histórico da faculdade de origem e 
cópias dos planos de ensino.



 

MONOGRAFIA/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:MONOGRAFIA/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:
•Apresentação de monografia jurídica é requisito para conclusão de curso.
•A mesma será defendida perante uma banca formada por professores da Instituição 
e/ou convidados.
•Elaboração do pré-projeto e do projeto monográfico conta com suporte do Núcleo de 
Capacitação Científica, onde se encontra o regulamento a respeito

ESTESTÁÁGIO:GIO:
•O estágio supervisionado é obrigatório e deve ser realizado pelo aluno a partir do 7º
período.
•São necessárias pelo menos 300 horas de estágio supervisionado, devendo o aluno 
produzir, ainda, um portfólio de atividades obrigatórias de estágio. 
•A FADIVALE conta com Núcleos de Prática Jurídica, onde os alunos, a partir do 7º
período, poderão realizar as atividades do estágio.
•Regulamento específico encontra-se disponibilizado na Secretaria do Estágio

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
•São necessárias pelo menos 200 horas e é requisito para colação de grau. 
•Regulamento encontra-se na Coordenação de Extensão.



 

BIBLIOTECA E LABORATBIBLIOTECA E LABORATÓÓRIO DE INFORMRIO DE INFORMÁÁTICATICA

•Uso do Laboratório de Informática e da Biblioteca é franqueado a todos os alunos 
matriculados na  FADIVALE.
•Empréstimo de material da Biblioteca será feito somente ao aluno cadastrado, 
observando-se os prazos de devolução e zelo pelo material emprestado.

Laboratório de Informática

Requer agendamento prévio para uso e 
destina-se apenas a atividades 
relacionadas com o curso de Direito.

Horário:

Segunda a sexta - 8h. às 11h. e 14 às 22h.

Biblioteca

Dispõe de salas para estudo  individual 
e em grupo (agendar previamente).

Horário: 

Segunda a sexta - 8h. às 22h.

Bibliotecária responsável: Cecília



 

PRINCIPAIS NORMAS INTERNAS:PRINCIPAIS NORMAS INTERNAS:

• À disposição na Biblioteca, Secretaria e Coordenação de Curso. São elas:

1. Portaria 002/2009 – Dispõe sobre regras da cerimônia de Colação de Grau

2. Portaria 005/2009 – Dispõe sobre requerimentos de dispensa de disciplinas, 
segunda chamada e revisão de avaliação

3. Portaria 003/2010 – Dispõe sobre regras sobre portfólio de atividades de estágio

4. Portaria 006/2010 – Dispõe sobre regras do Cartão Magnético e catracas 
eletrônicas

5. Portaria 001/2011 – Dispõe sobre cumprimento de dependências

6. Portaria 002/2012 – Dispõe sobre lançamento ou correção de informações 
acadêmicas

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS:DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS:

•A Faculdade possui um regimento escolar aprovado pelo MEC, à disposição 
na Biblioteca para eventuais consultas. Nele, dentre outras disposições, 
encontram registrados os direitos e deveres do aluno da Fadivale (ver art.51 e 
seguinte)



 

LEMBRETES IMPORTANTES:LEMBRETES IMPORTANTES:

•Habitue-se a consultar os quadros de avisos. Ele é o meio de que dispomos para 

transmitir horários de aulas e provas, editais, normas internas e outros avisos de seu 

interesse.

•Acesse com regularidade nosso “site” www.fadivale.edu.br, onde você encontrará

informações imprescindíveis para sua vida acadêmica.

•O aluno é responsável pela administração de sua vida acadêmica. Portanto, deve estar 

atento à sua frequência bem como às dependências e adaptações que tiver que cumprir, 

além das demais obrigações acadêmicas.

•É proibido o uso de telefones celulares em sala de aula, ainda que no modo silencioso.

•Os alunos e alunas devem se trajar adequadamente no ambiente escolar, considerando a 

dignidade das carreiras jurídicas 

•Proibido fumar nas dependências da Faculdade (lei Municipal 6.068 de 04 /01/10).



 

CORPO DIRETIVO: CORPO DIRETIVO: 

ENTIDADE MANTENEDORA (Sociedade Simples Cultura EducaENTIDADE MANTENEDORA (Sociedade Simples Cultura Educaçção)ão)

•Presidente: Dr. Eugênio Guimarães

•Vice-Presidente: Nadja Carvalho Gomes

•Diretor Financeiro: Dr. Altino Machado D’Oliveira Júnior

•Diretor Administrativo: Dr. Itamocy Urquias Marques

•Conselheiros: Dr. Alcyr Nascimento

Dr. Célio E.Simões Fontes de Resende



 

FADIVALE (Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce)FADIVALE (Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce)

•Diretor: Dr. Alcyr Nascimento

•Vice-Diretor: Dr. Célio E.Simões Fontes de Resende

•Coordenador de Graduação: Ms Amarildo Lourenço Costa

•Assessoria Pedagógica: Drª Teodolina B. da Silva C. Vitório

Ms Lorimar M.Piazarolo Azevedo 

Profª Ariadne Lana Xavier

•Secretária Geral: Lina Soares de Melo Neta

•Bibliotecária: Maria Cecília Nascimento 

•Assessora de Comunicação: Jordânia Braga 



 

NNÚÚCLEOS: CLEOS: 

•CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA: Ms. Denilson Mascarenhas Gusmão

•PRÁTICA JURÍDICA CÍVEL E CENTRAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO 
IDOSO: Drª Renata Elaine Altino Teixeira Machado

•CRIMINOLOGIA, PENAL E EXECUÇÃO PENAL: Dr. Luiz Alves Lopes

•TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO: Drª Maximínia Augusta Gomes Nembri




