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Prezado (a) Professor (a), 

 

Este manual foi elaborado com base nos Normas da  Pós-Graduação do UNIEURO e tem 

por objetivo esclarecer as dúvidas mais freqüentes dos professores, além de oferecer 

visão mais abrangente dos procedimentos. As respostas para as dúvidas indicam os 

primeiros passos para a solução de eventuais dificuldades. Outras informações de caráter 

geral sobre a IES completam o manual. 

É importante ressaltar que as informações contidas neste Manual poderão ser alteradas 

ou suprimidas ao longo dos períodos letivos. 

Desde já, colocamo-nos a sua inteira disposição no intuito de esclarecer quaisquer 

dúvidas que possam surgir quanto ao planejamento de sua disciplina, preenchimento do 

diário de classe, lançamento de notas e faltas. 

Leia-o atentamente e bom trabalho! 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Pós-Graduação do UNIEURO oferece cursos com projetos pedagógicos atualizados de 

acordo com as necessidades do mercado. Os professores que compõem o corpo docente 

são de alto nível e com grande experiência profissional. Preocupamo-nos em desenvolver 

cursos que consigam transformar nossos alunos, prepará-los para sua inserção no 

mercado de trabalho, melhorar seus resultados no dia a dia profissional e ser exitoso na 

sua área de atuação. 

 

1.  CORPO DOCENTE 

1.1  Perfil Profissional 

O Professor deve exercer suas funções nas atividades diárias, no convívio com alunos, 

outros professores, funcionários e dirigentes da Instituição; deve conquistar, pela 

integridade e dedicação no cumprimento de suas obrigações, a confiança de todos. São 

características fundamentais para o professor: 

 Ser conhecedor da realidade da educação nos dias de hoje e saber analisá-la.    

 Desenvolver estratégias que lhe permitam refletir sobre sua docência e o 

contexto mais amplo em que está inserida. 

 Ser um facilitador do acesso ao conhecimento, um orientador do educando já que  

a tarefa nobre do professor, hoje, não é mais transmitir informações, é facilitar, 

orientar o educando com o seu cabedal de conhecimentos. 

 

1.2  Requisitos Essenciais  

Para o desempenho das funções e o envolvimento com o Curso, são básicos alguns 

requisitos como: possuir  curso de especialização, mestrado e/ou doutorado, ou seja, que 

conte com a titulação necessária  indicada pelo MEC; haver sido convidado e apresentar 

toda a documentação solicitada. Nenhum professor pode iniciar sua atividade docente 

sem comprovar a sua certificação de graduação e pós-graduação, em níveis de 

especialização, mestrado ou doutorado  registradas na forma da lei. 

De acordo com os indicadores utilizados pelos avaliadores externos do INEP/MEC, foram 

estipulados os requisitos exigidos ao professor do UNIEURO: 

 

 Reconhecimento como profissional competente em sua área de atuação. 
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 Docentes com formação adequada às unidades de estudo e atividades 

desenvolvidas no curso de aderência: formação e compatibilidade da experiência 

do corpo docente com todas as unidades de estudo e atividades desenvolvidas 

em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 Articulação da equipe pedagógica: plena articulação e sintonia entre os diversos 

setores que atuam nas funções acadêmicas, bem como a existência de 

comunicabilidade entre os professores e outros profissionais de apoio 

pedagógico. 

 

1.3  Direitos do Docente 

     São Direitos do Docente: 

 Reconhecimento como profissional competente em sua área de atuação. 

 Acesso ao seu aprimoramento profissional. 

 Disponibilização de infraestrutura adequada para o exercício profissional como 

educador e pesquisador. 

 Remuneração compatível com suas funções. 

 

1.4 Ingresso dos Docentes 

Os professores que ministrarem módulos nos Cursos de Pós-Graduação deverão 

apresentar, logo após sua convocação, no máximo 20 (vinte) dias antes do início do 

módulo, o Curriculum Lattes  com as devidas comprovações e a documentação exigida. 

O professor deve ser reconhecido no exercício de seu trabalho por sua atitude 

estimuladora, proativa, participativa, articuladora. Deve empenhar-se para que seu Curso 

seja um êxito. Com o seu trabalho  ele faz com que os discentes constituam um grupo 

dedicado e entusiasmado. É preciso que ele inspire otimismo e positividade, creia no que 

faz; demonstre estar a serviço daqueles que realizam o Curso, zele pelas boas condições 

de trabalho de seus alunos, seja mediador de conflitos. Dentro da Instituição o professor 

tem as seguintes atribuições: 
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2  ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES 

 

 

2.1 Atribuições  Pedagógicas 

 

 

 

 

 

Pedagógicas

Junto à Coordenação do Curso

Junto a Outros Setores Institucionais

Atribuições Relacionadas com a Relações Públicas

Elaborar o Plano de 
Ensino da disciplina  

fundamentado  no PPC 
e de acordo com 

modelo dado.

Entregar o Plano de 
Ensino no início de cada  

módulo. Executá-lo 
integralmente.

Apresentar  e discutir  o 
Plano com  os alunos  

no início de cada  
módulo.

Ministrar aulas  
conforme os horários 
estabelecidos e carga 
horária fixada para a 

disciplina.

Registrar na pauta, 
dentro do prazo 

estabelecido, as faltas, 
notas e conteúdos.

Elaborar as provas de 
acordo com as 

exigências da IES, 
aplicar e fiscalizar as 

avaliações.

Corrigir e atribuir notas 
às avaliações ( de zero a 

dez). Devolver e 
comentar asa provas 

corrigidas.

Revisar as provas 
quando  a revisão for 
requerida pelo aluno. 

Devolver o processo em 
duas semanas.

Devolver os processos e 
relatórios  em uma 

semana.

Antecipar aulas só com 
agendamento e 
autorização da 
coordenação.

Fazer permutas só com 
autorização da 
coordenação.

Atender aos alunos 
quando soliicictado.
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 2.2 Atribuições Junto a Outros Setores Institucionais 

  2.2.1 Coordenação Dos Cursos de Pós-Graduação: 

 

 

 

 

 

2.2.1 Biblioteca 

 

 

 

Participar das reuniões 
programadas.

Entregar 
disponibilidade para 
elaboração da grade 

horária.

Elaborar os Planos de 
Ensino  de acordo com 

o indicado pela 
Coordenação.

Entregar à 
Coordenação os Planos 
de Ensino impressos e 

por e_mail .

Entregar  com uma 
semana de 

antecipação, o material 
didático a ser entregue 

aos alunos.

Despachar os 
processos em tempo 

hábil.

Elaborar e entregar, 
em tempo hábil, as 

atividades domiciliares.

Acompanhar os 
processos de Regime 

Domiciliar.

Cumprir o que foi 
proposto no plano.

Elaborar as avaliações  
de acordo com as 

exigências  e enviá-las 
à Coordenação com 

uma semana de 
antecipação.

Solicitar a reserva do 
espaço e  dos recursos 

necessários para os 
eventos.

Solicitar materiais 
diversos por meio de 
pedido justificado e 

protocolado na 
Coordenação.

Comunicar com 
antecedência, à 

Secretaria da Pós e aos 
alunos, qualquer 

alteração com relação 
às aulas.

Encaminhar à Coordenação a 
necessidade de aquisição de 

novos livros.

Alterar bibliografia após 
consultar a bibliotecária e 

obter autorização.

Respeitar as normas e seguir 
o protocolo da Biblioteca.

Identificar-se ao atendente 
sempre que for entrar no 

acervo.
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2.2.2 Secretaria de  Pós-Graduação: 

2.2.4 Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) 

 

 2.2.5 Núcleo de Extensão 

 

Entregar, devidamente preenchido, 
sete dias após o término da 
disciplina, o diário de classe.

Entregar a avaliação do aluno. Entregar relatório de avaliação do 
Curso.

Devolver, após as aulas, o pincel e 
o apagador

Solicitar o treinamento para uso do 
sistema usado pela Instituição.

Solicitar e reservar, com 
antecipação de uma semana, os 

laboratórios de informática e salas 
extras.

Elaborar e entregar ao NTI, com 
antecipação, as listas de softwares 

a serem instalados.

Elaborar e encaminhar, por meio da 
Coordenação de Curso, projetos de 

Extensão.

Desenvolver os projetos no tempo 
estabelecido.

Elaborar um relatório sobre o 
desenvolvimento do projeto.
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3   ORIENTAÇÕES 

3.1   Preenchimento do Diário de Classe  

a) No controle de freqüência, utilizar os conceitos: (P)  para presença e as faltas colocar 

(A) para  ausência. 

b) O diário de classe não deve conter rasuras nos registros. Na eventualidade desta 

ocorrência, solicitar novas folhas à Secretaria da Pós-Graduação; 

c) A entrega da freqüência do aluno DEVE ser feita ao coordenador do curso até uma 

semana após o término do módulo. 

d) Caso o nome do aluno não esteja na lista de frequência, encaminhá-lo à Secretaria da 

Pós-Graduação; 

e) As listas de frequência deverão ser preenchidas A CANETA azul ou preta. 

Obs. O Diário de Classe é um documento da Instituição no qual constam informações 

sobre o módulo, como frequência e notas do aluno, dias lecionados e disciplina 

ministradas. Não deve, EM HIPÓTESE ALGUMA, ser retirado da Instituição. 

 

 3.2 Os Deveres do Professor para com os Alunos 

a) Esclarecer que a concessão de Certificados de Conclusão de Cursos está condicionada 

ao cumprimento do requisito de comparecimento a um percentual mínimo de 75% das 

aulas 

b) Estimular o comparecimento e permanência do aluno em sala durante o horário das 

aulas.    

c)  Pedir que evitem atrasos e saídas antes do término das aulas; 

d)  Exigir o cumprimento da data da entrega dos trabalhos, lembrando que tem prazo 

para o registro das notas junto à  Secretaria Acadêmica. 

e) Esclarecer  que não se pode gravar as aulas sem autorização do docente nem 

reproduzir o material didático fornecido pela Secretaria para outros fins; 

f) Solicitar que o aluno mantenha atualizado o seu cadastro (e-mails, telefones, endereço) 

junto à Secretaria Acadêmica; 

h) Cumprir e exigir o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma dos cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu; 
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i) Informar que o aluno deve comparecer às orientações do TCC para que o seu trabalho 

seja   validado pelo orientador; 

 j) Orientar o aluno para que entre em contato com a  coordenadoria,   ou   com   os  

funcionários da   Secretaria da Pós-Graduação para dirimir suas dúvidas; 

 

3.3 Informações Adicionais 

      Quando houver dúvidas administrativas por parte dos alunos, recomenda-se aos 

professores encaminhá-los à Secretaria da Pós-Graduação. 
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ANEXO: MODELO DE PLANO DE ENSINO 

 

 

PLANO DE ENSINO  

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Disciplina/ Código 

Curso: 

Professor:                                                                                                                                                                                              

Carga Horária Teórica Carga Horária Prática Carga Horária Total 

   

 

2. EMENTA:  

 

 

3 – OBJETIVOS: 

Geral: 
 
Específicos: 
 

 

4 – UNIDADES E CONTEÚDOS: 

 

 

5 – ARTICULAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS DO CURSO (INTERDISCIPLINARIDADE): 

 

 

6 – METODOLOGIA: 

Aulas Teóricas: 
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Atividades Práticas:  

 

 

7 – RECURSOS: 

 

 

8 – AVALIAÇÃO: 

a) Critérios de Avaliação: 

Nota 1 

Nota 2 

Média Final 

 

b) Estratégias de Avaliação: 

 

 

c) 

Observações: 

 

9 – BILBIOGRAFIA 

Básica: 
 
Complementar: 

 

10 – CRONOGRAMA; 

Aula  Data Conteúdo Estratégia 
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