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1. APRESENTAÇÃO

1.1 BREVE HISTÓRICO
O CEETEPS - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é autarquia vinculada à
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo,
responsável pela educação profissional pública nos níveis técnico, tecnológico e pós-graduação.
Através das Faculdades de Tecnologia (Fatec) presentes em grande número de municípios
paulistas, o CEETEPS oferece gratuitamente cursos superiores de tecnologia, com a duração de 6
semestres (3 anos).
Criada em 21 de janeiro de 2008, por meio do Decreto nº 52.642, a Fatec de Jaboticabal
ofereceu, inicialmente, o Curso Superior de Tecnologia em Bioenergia Sucroalcooleira, que teve
o nome alterado para Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis. O curso de Tecnologia
em Gestão Ambiental foi implantado no 2º semestre de 2017.
A denominação Fatec Nilo De Stéfani foi estabelecida em Lei 14.929, de 09/01/2013.

1.2 A FACULDADE – PRECEITOS E OBJETIVOS
Os tecnólogos diplomados pelas FATEC são profissionais de nível superior, aptos à atuação
imediata e qualificada na especialidade. Através do domínio e aplicação de conhecimentos científicos
e tecnológicos necessários aos trabalhos de ensino, pesquisa, desenvolvimento e gestão tecnológica,
transformam esses conhecimentos em processos, produtos e serviços. Atuam nas diversas áreas,
promovendo mudanças e avanços.
A Fatec Jaboticabal segue o Regimento das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza e deve:


Ministrar cursos conducentes à formação de Tecnólogos;



Promover a cultura e a técnica por meio do ensino e da pesquisa;



Formar pessoal docente destinado ao ensino nos cursos de formação de Tecnólogos e ao

ensino profissionalizante;


Estender à comunidade as atividades de ensino, inclusive outras não contempladas acima,

serviços especiais e resultados de pesquisas.
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2. PERFIL E COMPETÊNCIA DOS TECNÓLOGOS
2.1 TECNOLOGIA EM BIOCOMBUSTÍVEIS

O Curso de Tecnologia em Biocombustíveis tem como objetivo formar profissionais para o
trabalho nas mais diferentes áreas de produção de etanol, biodiesel, biogás, biomassa, carvão vegetal
e a indústria sucroenergéticas.
O Tecnólogo em Biocombustíveis atua na produção, comercialização e uso de
biocombustíveis, planejando, dirigindo, monitorando, gerenciando e controlando matérias-primas,
produtos, coprodutos, processos e fatores de produção utilizados nesta cadeia produtiva. O
estudante conta com a formação voltada também para a área sucroenergética, através da produção
de açúcar, bioeletricidade e de gestão de resíduos industriais. O aluno ingressante deve ter aptidão
pelas áreas de química, biologia e meio-ambiente, criatividade e vontade de enfrentar desafios, além
de se manter atualizado quanto às transformações da sociedade e do mundo globalizado.
As atribuições deste profissional segundo o Conselho Regional de Química (CRQ) são:
1) Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e Responsabilidade Técnica no âmbito
das atribuições respectivas.
2) Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e comercialização no
âmbito das atribuições respectivas.
3) Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; elaboração de pareceres, laudos e
atestados no âmbito das atribuições respectivas.
4) Exercício do magistério, respeitada a legislação específica.
5) Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas.
6) Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos.
7) Análise química, físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização
e controle de qualidade.
8) Produção, tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos.
9) Operação e manutenção de equipamentos e instalações, execução de trabalhos técnicos.
10) Condução e controle de operações e processos industriais de trabalhos técnicos, reparos e
manutenção.
11) Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais.
12) Estudo, elaboração e execução de projetos de processamento.
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13) Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições respectivas.

O tecnólogo em Biocombustíveis poderá exercer a profissão em Indústrias de Biocombustíveis,
usinas sucroenergéticas, indústrias com áreas correlatas, empresas da área química, laboratórios,
docência em química, consultoria, mestrado e outras.
São oferecidas 40 vagas de manhã (8:20 as 11:50h) e 40 vagas à noite (19 às 10:30h).

2.2 TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL

O Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental tem como objetivo formar profissionais
especializados em questões ambientais, capazes de atuar como agentes que ancorem a produção e
colaborem na promoção e proteção ambiental.
O Tecnólogo em Gestão Ambiental planeja, gerencia e executa as atividades de diagnóstico,
avaliação de impacto, proposição de medidas mitigadoras – corretivas e preventivas – recuperação de
áreas degradadas, acompanhamento e monitoramento dos recursos naturais e da qualidade ambiental.
Regulação do uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente, avaliação da conformidade legal,
análise de impacto ambiental, avaliação de riscos, elaboração de laudos e pareceres são algumas das
atribuições deste profissional, podendo elaborar e implantar ainda políticas e programa de gestão e de
educação ambiental, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e a preservação da
natureza.
O tecnólogo em Gestão Ambiental poderá trabalhar em Autarquias, fundações e órgãos públicos,
Empresas privadas (Ex.: Usinas sucroenergéticas, imobiliárias, empresas de saneamento e outras do
setor), organizações não governamentais (ONGs), cooperativas e prestação de serviços (Ex.: consultoria
especializada).
São oferecidas 40 vagas no período noturno. As aulas são de segunda a sexta das 19 as 22:30h e
aos sábados das 7:00 a 12:00h.
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FATEC JABOTICABAL
De modo simplificado, a estrutura da Fatec Jaboticabal é a seguinte:

CONGREGAÇÃO
DIRETORIA
ATA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENADORIA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA ACADÊMICA

RECURSOS HUMANOS

DOCENTES

MATERIAL E PATRIMÔNIO

AUXILIARES DOCENTES

SERVIÇOS OPERACIONAIS

DIRETÓRIO ACADÊMICO
COMUNICAÇÃO

ALUNOS

EMPRESA JÚNIOR

3.1 CONGREGAÇÃO
Órgão máximo de supervisão do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade,
obedecidas as diretrizes gerais da política educacional do CEETEPS. Tem como responsabilidades:


Fazer cumprir as diretrizes que conduzem à consecução dos objetivos da Faculdade;



Aprovar e fixar normas para os diversos assuntos da vida acadêmica em geral, avaliando os

resultados e propondo medidas para o seu contínuo aperfeiçoamento;


Apreciar projetos de criação ou extinção de cursos de graduação e os conjuntos das disciplinas afins;



Coordenar propostas de alterações de ementas, cargas horárias, normas para a contratação de

docentes, número de vagas oferecidas nos cursos, etc., visando atualizar a estrutura curricular;
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Coordenar e aprovar os programas de pesquisa e de prestação de serviços à comunidade;



Apreciar o relatório anual e a proposta orçamentária da Faculdade apresentados pela Diretoria;



Propor, coordenar e executar convênios com instituições para o aprimoramento técnico de

recursos humanos, e ou para a prestação de serviços;


Aprovar as indicações de professores para a realização de cursos especiais;



Resolver, em grau de recurso, os casos de competência que lhe forem submetidos e manifestar-se

sobre assuntos que devam ser submetidos a apreciação por órgãos superiores;


Nomear comissões para estudar assuntos específicos;



Conferir aos alunos formandos o título correspondente ao curso de graduação concluído.

3.2 DIRETORIA
Órgão executivo encarregado de dirigir e coordenar as atividades acadêmicas e gerais da
Faculdade, e ocupada pelo Diretor da unidade, sendo suas atribuições:


Administrar a Faculdade e representa-la em atos públicos e acadêmicos;



Zelar pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente e técnico-administrativo;



Exercer o poder disciplinar no âmbito da Faculdade;



Fazer cumprir o Regimento Interno e as Portarias decorrentes de deliberações da Congregação;



Zelar pela fiel execução do regime didático, do horário, do calendário escolar e dos planos de ensino;



Convocar e presidir reuniões da Congregação, fazendo executar as resoluções delas emanadas;



Estabelecer a pauta dos trabalhos das sessões dos órgãos que preside;



Encaminhar à Congregação as propostas de contratação, de dispensa, transferência e

comissionamento dos membros do corpo docente e técnico-administrativo;


Aprovar a escala de férias do pessoal docente e técnico-administrativo;



Autorizar as despesas por adiantamentos recebidos;



Orientar a integração dos membros do corpo docente e técnico-administrativo recém-contratado;



Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;



Designar comissão especial, temporária ou permanente, e grupo de trabalho para assessoria



Encerrar os termos de matrícula e de inscrição para concursos;



Exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem conferidas por delegação superior.

específica;

3.3 COORDENADORIAS DE CURSOS
São responsáveis pela organização administrativa, didático-científica e de distribuição de
pessoal, compreendendo disciplinas afins. Compete:


Ministrar o ensino básico e profissional, constante dos currículos de graduação;
8
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Organizar o trabalho docente e discente



Organizar e administrar os Núcleos, os Laboratórios, as Oficinas;



Promover a prestação de serviços à comunidade e ao poder público, dentre outras.

Todos os professores e auxiliares docentes pertencem à coordenadoria de curso. E um aluno é
eleito representante, a cada 2 anos.

3.4 SECRETARIA ACADÊMICA
É o órgão responsável pelo suporte técnico-acadêmico da Diretoria, onde se concentram os
registros dos serviços administrativos concernentes ao regime didático e escolar da Faculdade de
Tecnologia de Jaboticabal, com o seguinte horário de atendimento:

Período de Aulas

Período de Férias Escolares

8h às 17h
19h às 21h

8h às 17h

A documentação e os dados pessoais são coletados durante a matrícula de ingresso do
respectivo aluno, mas é de obrigação mantê-los atualizados. A importância da atualização da
documentação e dos dados pessoais está no fato de servirem de base para a elaboração de
documentos acadêmicos de interesse dos próprios alunos, notadamente aqueles dos últimos
períodos, evitando, dessa forma, contratempos quando dos processos de expedição dos diplomas.
Os documentos concernentes à vida acadêmica do aluno são todos expedidos através da
Secretaria Acadêmica, dentre os quais os mais comumente emitidos são:
Carteira de Identidade Estudantil – É pessoal e intransferível e é o documento oficial de identificação
do aluno e onde consta o seu RA – Registro Acadêmico, número que o acompanhará durante todo o tempo
em que cursar a faculdade, devendo ser mencionado em todos os atos escolares: requerimentos,
justificativas, recursos e quaisquer outros documentos.
Atestados - Comprovantes relativos a real situação acadêmica do aluno, sendo que a Secretaria
Acadêmica terá o prazo de 3 (quatro) dias úteis para a sua emissão.
Histórico Escolar - Contém todos os registros referentes às disciplinas cursadas pelo aluno, tendo a
Secretaria Acadêmica o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da solicitação, para emiti-lo.

Os requerimentos desses documentos e serviços deverão ser preenchidos remota e
individualmente através

do SIGA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica em

www.sigacentropaulasouza.com.br/aluno. Como alternativa, também poderá ser acessado o
endereço www.fatecjaboticabal.edu.br, link "Siga / Para alunos" ou "Solicitação de
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Documentos".
No entanto, todo e qualquer documento, após devidamente solicitado e habilitado, somente
deverá ser retirado diretamente na Secretaria Acadêmica, observado o limite de permanência
máxima de até 15 dias úteis, após o qual será destruído e remetido para reciclagem. Em hipótese
alguma serão fornecidos por telefone, ou enviados por correio ou qualquer meio eletrônico,
atestados ou quaisquer informações a respeito de notas, horário de aula ou de provas, calendário
escolar, frequência, situações escolares e pedidos afins.
No decorrer dos procedimentos internos da Secretaria Acadêmica para o cadastramento
inicial do aluno no SIGA, concomitantemente ocorrerá a habilitação do aluno ingressante ao mesmo.
O próprio sistema emitirá automaticamente mensagens eletrônicas fornecendo as respectivas chaves
de acesso (login e senha). Daí a necessidade de o aluno cadastrar e manter atualizado o seu
respectivo endereço eletrônico, bem como consultar eventuais mensagens em “spam” no seu correio
eletrônico.

3.5 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Departamento responsável pela direção e coordenação das atividades de suporte
administrativo e operacional inerentes ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa.
Gerencia e administra as áreas de:


Recursos humanos (docentes - administrativos – monitores - estagiários);



Material e patrimônio (contratação, conservação e controle de materiais e serviços);



Serviços operacionais (zeladoria, limpeza, vigilância, transportes, malote, telefonia, serviços

externos e outras atividades correlatas).

O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17h.

3.6 DIRETÓRIO ACADÊMICO
Órgão de representatividade estudantil é regido por estatuto próprio devidamente elaborado
pelos alunos e aprovado de acordo com a legislação vigente. Algumas de suas funções:


Organização de atividades acadêmicas extracurriculares como debates, palestras, semanas

temáticas, projetos de extensão e recepção de calouros;


Encaminhamento, mobilização e organização de reivindicações e ações políticas dos estudantes;



Mediação de negociações e conflitos individuais e coletivos entre estudantes e a faculdade;



Realização de atividades culturais como feiras de livros, festivais diversos, etc.
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3.7 ALUNOS
Os alunos são a parte mais importante da Fatec Jaboticabal, e são aqueles que receberão todo
o esforço para aumentarem o conhecimento e se tornarem profissionais de excelência para o
mercado de trabalho.

3.8 COMUNICAÇÃO
O setor de comunicação é responsável pelo planejamento, criação e produção da comunicação
publicitária, mídias sociais, atividades de marketing e divulgação dos acontecimentos da Fatec
Jaboticabal.

3.9 EMPRESA JÚNIOR
A empresa júnior é uma forma de os alunos adquirem experiência com a condução de uma
empresa dentro da faculdade. A principal atividade é de consultoria. A empresa júnior está sendo
instalada na Fatec Jaboticabal, procure os representantes para conhecer esse projeto.

4. FIQUE ATENTO PARA OS PARÂMETROS DOS CURSOS!
4.1 CALENDÁRIO ESCOLAR
O Calendário Escolar é fixado para cada semestre letivo, sendo emitido através de portaria do
Diretor da Fatec Jaboticabal, somente após aprovado pela Congregação.
O calendário é composto por 20 (vinte) semanas letivas e prevê as datas de todas as atividades
inerentes a Fatec Jaboticabal, tais como: o início e fim das aulas, os períodos de rematrícula, o prazo
para pedidos de trancamento de matrícula e ou de desistências de disciplinas, aproveitamento de
estudos, etc.
Está localizado no site da fatec, em www.fatecjaboticabal.edu.br, onde é atualizado conforme
o semestre em vigor.
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4.2 TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CURSO
Os cursos semestrais oferecidos pela Fatec têm prazo máximo de integralização de uma vez e
meia o prazo mínimo sugerido mais um semestre. Isso significa que, se o tempo mínimo é de 6
semestres, o prazo máximo para o aluno terminá-lo será de 10 (dez) semestres, conforme segue: ([ 6
x 1,5 ] + 1 ). Não serão computados nesse cálculo eventuais pedidos de trancamento de matrícula.

4.3 PROGRESSÃO E RENDIMENTO DO ALUNO
PP - Percentual de Progressão - significa a percentagem da carga horária já cumprida com
efetivo aproveitamento pelo aluno em relação à carga horária total do seu curso.
Assim, se decorrido o prazo mínimo de integralização sugerido de 6 (seis) semestres e o aluno
não tiver obtido o PP - Percentual de Progressão superior a 33%, ele perderá a vaga na instituição.
PR – Percentual de Rendimento - indica a média acumulada do aproveitamento de todas
as atividades curriculares já realizadas pelo aluno e ponderada pela carga horária da respectiva
atividade.
Ambos os parâmetros serão sempre utilizados como meio de classificação em processos
seletivos aos quais concorram vários alunos, como, por exemplo, o de “Vagas Remanescentes”,
monitoria, melhor aluno, e outros. Assim, é importante, e fortemente recomendado pela instituição,
que o aluno cumpra regularmente o curso dentro do tempo previsto, pois será considerado “aluno
em fase” e, por isso, priorizado na escolha de disciplinas para matrícula nos demais semestres, como
também nos demais processos seletivos.

4.4 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Concomitantemente à matrícula inicial, e desde que limitado ao período estipulado no
Calendário Escolar (vide a última página deste manual), o aluno com curso superior, total ou
parcialmente concluído, poderá solicitar o aproveitamento de estudos das disciplinas equivalentes às
do curso em que está matriculado, desde que haja semelhança de conteúdos e de carga horária.
O aluno interessado no aproveitamento de estudos deverá preencher o respectivo
requerimento junto à Secretaria Acadêmica, anexar o Histórico Escolar contendo as notas e a carga
horária das disciplinas cursadas e, também, o Conteúdo Programático (ementa) dessas mesmas
disciplinas, documentos esses que devem ser formalmente emitidos pela instituição de origem.
Em eventual curso em implantação, só serão concedidas equivalências das disciplinas
implantadas no mesmo e, com o tempo, as demais serão concedidas diretamente pela instituição.
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4.5 EXAMES DE PROFICIÊNCIA
Visando aproveitar as experiências e conhecimentos adquiridos anteriormente, inclusive no
trabalho, o aluno poderá realizar exames de proficiência em diferentes disciplinas e, se aprovado, ser
dispensado de cursá-las, abrindo espaços para outras atividades de seu curso.
Para isso, e também em período estipulado no Calendário Escolar, o aluno interessado deverá
se informar junto à Coordenadoria do seu curso quais as disciplinas formalmente autorizadas e as
respectivas datas de realização dos exames de proficiência.

5. MATRÍCULA E REMATRÍCULA
A matrícula inicial é obrigatoriamente realizada em todas as disciplinas do primeiro semestre
da estrutura curricular, ou seja, através do sistema seriado (conjunto de disciplinas), onde o aluno
aprovado em todas as disciplinas da série poderá efetuar a matrícula nas disciplinas da série
subsequente.
A não apresentação da totalidade dos documentos exigidos poderá desclassificar o candidato.

5.1 MATRÍCULAS SUBSEQUENTES / RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS / REMATRÍCULAS
As rematrículas são realizadas através do sistema acadêmico (SIGA), e na primeira semana de
aula é obrigatório que o aluno assine sua matrícula na secretaria, caso contrário a mesma não será
validada.

5.2 REGIME ESPECIAL DE MATRÍCULA
O Regime Especial de Matrícula desobriga o aluno de estar presente em sala de aula durante
as aulas da disciplina naquele semestre, apenas com a obrigação de realizar as provas nos dias
determinados pelo respectivo professor. Isto o libera para se matricular em outra disciplina no
mesmo dia.
Entretanto, somente o aluno retido por nota, nunca por falta, é que poderá se matricular no
semestre imediatamente seguinte ao da reprovação em turma especial (“aluno especial”), para a
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realização das atividades de avaliação, mas sem a obrigatoriedade de frequência, já garantida no
semestre anterior. Porém, tão somente nas disciplinas em que essas turmas especiais forem
previamente autorizadas pela Coordenadoria do respectivo curso.

5.3 DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA EM ATIVIDADES CURRICULARES
Caso o aluno não tenha um bom desenvolvimento em alguma atividade curricular, ele poderá
solicitar a desistência dessa disciplina no respectivo semestre, porém até o cumprimento de metade
da sua carga horária, conforme estipulado no Calendário Escolar.
No entanto, a desistência de matrícula em qualquer atividade curricular poderá atrasar o aluno
no desenvolvimento do seu curso, visto que não lhe confere o direito de matricular-se em outra
atividade, no mesmo período letivo.
É permitida a desistência de matrícula em uma atividade curricular somente uma única vez. A
desistência de matrícula em todas as atividades curriculares configura trancamento de matrícula.

5.4 TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
O aluno tem direito a solicitar até 2 (dois) trancamentos de matrícula, consecutivos ou não.
Cada trancamento tem a duração de um semestre letivo regular, e não é considerado no cálculo do
tempo de integralização do respectivo curso. É vedado o trancamento de matrícula no mesmo
semestre de ingresso do aluno.
O trancamento de matrícula pode ser solicitado desde a data da primeira rematrícula até o
transcurso de 2/3 de cada período letivo regular, conforme estipulado no Calendário Escolar.

5.5 TRANCAMENTO AUTOMÁTICO
O aluno que, por qualquer motivo, não efetuar a rematrícula em pelo menos uma atividade
curricular, terá o trancamento automático da matrícula naquele semestre letivo, desde que ainda
não tenha usufruído os dois trancamentos previstos acima, situação esta em que terá a matrícula
cancelada.
Na ocorrência do trancamento automático, e para não ter a matrícula cancelada até os 2 (dois)
primeiros meses do período letivo, o aluno deverá declarar por escrito o interesse pela manutenção
da vaga.
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5.6 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O aluno terá a sua matrícula cancelada quando:
I)

Constatada a ausência injustificada do aluno ingressante por concurso vestibular em

todas as aulas das duas primeiras semanas do primeiro período letivo regular, correspondente ao
semestre do seu ingresso;
II)

O aluno ingressante não obtiver aprovação (reprovado por nota ou por falta) em

nenhuma das atividades curriculares em que está matriculado no primeiro período letivo regular
correspondente ao seu ingresso, não computados os aproveitamentos de estudos eventualmente
concedidos;
III) O

aluno, após 06 (seis) semestres de matrícula regular, não tiver obtido um

Percentual de Progressão superior a 33%;
IV) O

aluno não concluir seu curso de graduação no prazo máximo fixado para a sua

integralização, não computado os eventuais trancamentos de matrícula;
V)

O próprio aluno solicitar o cancelamento por escrito, justificando-o;

VI) No

caso de trancamento automático, o aluno não manifestar interesse quanto à

manutenção de sua vaga;
VII)

O aluno for enquadrado em situação de trancamento, não tendo mais direito a

nenhum trancamento.
VIII)

A FATEC tomar conhecimento de que o aluno está matriculado em outra

instituição pública de ensino superior;
IX) O

aluno for condenado à pena de expulsão em processo disciplinar.

6. AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e conforme as atividades curriculares,
abrangendo conhecimentos, habilidades e atitudes, através de diversos instrumentos de avaliação. A
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avaliação do rendimento escolar é expressa por meio de notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,
computadas até a primeira casa decimal.
São condições de aprovação na atividade curricular o aluno obter a média mínima final de
aproveitamento igual a 6,0 (seis inteiros) e, ao mesmo tempo, atingir a frequência mínima de 75%
das atividades curriculares programadas para o semestre, respeitadas as legislações em vigor.

6.1 REPROVAÇÃO / DEPENDÊNCIA
O aluno reprovado numa determinada atividade curricular (disciplina) deverá cursá-la,
obrigatoriamente, em um dos dois semestres subsequentes à sua reprovação.
Entretanto, e desde que haja disponibilidade de vagas, é fortemente incentivado ao aluno
reprovado em alguma atividade curricular realizá-la em turno diferente daquele em que ingressou,
aumentando assim a possibilidade de retornar à situação “em fase” no seu prontuário.

6.2 REVISÃO DA MÉDIA FINAL
Após o respectivo professor finalizar o cadastramento das avaliações e médias finais no SIGA,
as notas estarão oficialmente publicadas e impossibilitadas de alteração. Assim, o aluno que
porventura não concordar com a avaliação, poderá, em data prevista no Calendário Escolar, solicitar
a revisão da média final junto ao SIGA.
As revisões serão feitas pelo professor da disciplina ou, no seu impedimento, por outro
professor designado pelo Coordenador do curso.

6.3 RECURSO DO ALUNO
Caso o aluno discorde ou tenha dificuldade de entendimento dos critérios de avaliação de
algum professor, ele deverá, em primeira instância, conversar diretamente com o próprio professor.
Em função da decisão definida pelo professor, cabe ao aluno a possibilidade de impetrar recurso
junto à Coordenadoria do curso por meio de requerimento através da Secretaria Acadêmica. A partir
da decisão do Coordenador cabe, sucessivamente, recurso à Diretoria e, de modo definitivo, à
Congregação.
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7. FREQUÊNCIA ÀS AULAS
É obrigatório que o aluno compareça, no mínimo, a 75% das atividades didáticas programadas
para as diferentes disciplinas de cada curso ministrado nesta instituição. E cabe ao docente a
responsabilidade da verificação da frequência.
Para atender os imprevistos como doença, esquecimento de responder à chamada, atraso,
ausência voluntária ou por razões religiosas, é permitido ao aluno faltar até o limite de 25% dessas
atividades, cujas quantidades máximas, de acordo com o número de aulas semanais, são as seguintes:
Aulas Semanais
2
4

Limite de Faltas
10 aulas
20 aulas

7.1 ABONO DE FALTAS
Não é permitido o abono de faltas, exceto nos seguintes casos:
1. Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei;
2. Exercício de representação estudantil em órgãos colegiados, nos horários em que estes se reúnem;
3. Participação em caráter oficial de atividades científicas, artísticas ou desportivas;
4. Falecimento de cônjuges, filhos, pais ou padrastos e irmãos, até 3 (três) dias;
5. Falecimento de avós, sogros e cunhados, até 2 (dois) dias.
6. Portador de afecção orgânica / doença infectocontagiosa.

Em qualquer dos casos especificados, no entanto, deverá haver comprovação mediante a
apresentação, num prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a ocorrência, de uma cópia da
documentação correspondente: convocação, declaração ou atestado.

7.2 REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES
O Regime de Exercícios Domiciliares é o plano de trabalho elaborado pelo professor de cada
uma das disciplinas em que o aluno estiver matriculado que lhe possibilita, mesmo fisicamente
ausente da sala de aula, venha a estudar e aprender normalmente o seu conteúdo programático. O
acompanhamento das respectivas atividades será feito pelo mesmo professor, e todos os processos
de avaliação deverão ser equivalentes àqueles aplicados aos demais alunos matriculados na atividade,
seja no grau de dificuldade, seja no conteúdo abrangido.
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A frequência às aulas será substituída pelo regime de exercícios domiciliares desde que o aluno
tenha as condições intelectuais e emocionais necessárias ao prosseguimento dos estudos, e se
enquadre nos seguintes casos:
1.

Alunas gestantes a partir do 8º (oitavo) mês de gravidez, por um período de 120

(cento e vinte) dias ou, em casos excepcionais, com comprovação médica, por período superior;
2.

Portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou

outras condições mórbidas, desde que se constituam em ocorrência isolada.
Os alunos assim enquadrados poderão solicitar o Regime de Exercícios Domiciliares
dentro das seguintes condições:
a)

Requerimento de próprio punho, ou por meio de procuração, protocolado junto

à Secretaria Acadêmica e dirigido ao Diretor da Unidade, solicitando o Regime de Exercícios
Domiciliares, no prazo máximo de cinco dias úteis contados a partir da data do afastamento.
b)

Laudo médico contendo assinatura e nº do CRM, período do afastamento não

inferior a 15 (quinze) dias, a especificação da natureza do impedimento e informações de que as
condições intelectuais e emocionais necessárias para o desenvolvimento das atividades de estudo
estão preservadas.
c)

Existência de compatibilidade entre a natureza das disciplinas envolvidas e a

aplicação do regime, a critério da Coordenadoria do curso, excluídas as atividades de natureza
eminentemente prática, estágios, práticas laboratoriais, etc.
d)

Duração que não ultrapasse um máximo admissível, em cada caso, para a

continuidade do processo de aprendizagem, a critério da Coordenadoria do Curso.
e)

Aprovação do requerimento pelo Diretor da Unidade após parecer favorável da

Coordenadoria do Curso, ouvido o professor responsável pela disciplina envolvida.
No entanto, é de responsabilidade do próprio aluno, através do seu representante,
manter-se em contato com os professores para o cumprimento das tarefas estabelecidas.
Impedimentos não contemplados no Regime de Exercícios Domiciliares, por não atenderem às
disposições estabelecidas, serão computados como faltas.
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8. CONCLUSÃO DE CURSO
8.1 COLAÇÃO DE GRAU
Depois de concluídas todas as atividades acadêmicas exigidas para a integralização do curso
em que estiver matriculado, e para adquirir o direito legal de ser equiparado a qualquer profissional
da área e legitimar a sua atuação, o aluno deverá obrigatoriamente participar da Colação de Grau.
A solenidade da colação de grau será realizada em sessão solene em data prevista no
Calendário Escolar e, sendo a cerimônia oficial e legal de conclusão do seu curso, a participação do
aluno formando é de direito inalienável.
Preparada pela Secretaria Acadêmica e obedecendo às normas para a Cerimônia de Outorga
de Grau Unificada dos Cursos Superiores de Tecnologia, a solenidade é pública e presidida pelo
Diretor e supervisionada pelas Coordenadorias e Congregação e em comum acordo com os
representantes dos alunos concluintes, que é a Comissão de Formatura, esta que pode ser constituída
e eleita desde o semestre de início do curso.

8.2 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
É o documento idôneo à comprovação da formação acadêmica do portador,
consubstanciando a situação de ausência do diploma durante o transcurso de tempo necessário para
a efetiva confecção e registro.
O formando receberá o seu respectivo Certificado de Conclusão de Curso durante a própria
cerimônia de colação de grau, em ato imediatamente após o cerimonial da sua outorga de grau.

8.3 DIPLOMA
Depois de cumpridas todas as obrigações acadêmicas e as formalidades legais da colação de
grau, o Centro Paula Souza expedirá e registrará o diploma correspondente ao curso concluído pelo
aluno.
O diploma é o documento formal emitido como comprovação da formação recebida por seu
titular. O seu registro, no entanto, é uma obrigação legal que habilita o seu portador ao pleno
exercício da profissão. A falta do registro torna-o ilegal e passível de punição.

19
Avenida Eduardo Zambianchi,31
Vila Industrial – Jaboticabal/SP

MANUAL DO ALUNO
Jaboticabal/SP

9. BIBLIOTECA
9.1 SERVIÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO
O Serviço de Biblioteca e Informação da Fatec Jaboticabal destina-se unicamente ao
atendimento das necessidades de estudo e pesquisa dos alunos, professores e funcionários
regularmente inscritos, e com a documentação de identificação válida.
Somente terão acesso ao acervo os alunos, professores e funcionários deste campus e que
observarem e se obrigarem a cumprir o seguinte:


Proibido a entrada de bolsas e/ou mochilas no acervo da biblioteca;



Proibido comer e beber dentro da biblioteca;



Tomar os cuidados básicos com os livros (não rabiscar, amassar, molhar,...)



Ficar atento a data de devolução dos materiais emprestados;



Falar baixo;



Respeitar os colegas que estão estudando.

Empréstimo:
O aluno pode retirar no MÁXIMO 3 livros por vez;
O empréstimo é válido por 7 dias.
Renovação:
Caso o aluno necessite ficar mais tempo com o livro emprestado, ele poderá fazer a
renovação online (através do BiblioCPS), ou pessoalmente. A renovação garante ao
aluno a utilização do material emprestado por mais 7 dias.
Obs: Limite de 3 renovações por material.
Devolução:
A devolução deve ser feita na data correta, caso contrário, o aluno ficará suspenso da
biblioteca e impossibilitado de fazer empréstimos.
Suspensão:
2 dias de suspensão para cada dia de atraso e por livro.

9.2 BIBLIOTECA DIGITAL
Coordenadas pelo Núcleo de Biblioteca do CGD-Centro de Gestão Documental do CEETEPS, as
bibliotecas das Fatec disponibilizam aos alunos, professores e funcionários o acesso a mais de 8 mil
títulos em forma de e-books (livros eletrônicos) de diversas áreas do conhecimento.
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Mais informações poderão ser obtidas junto a Biblioteca local ou simplesmente acessando o
site www.minhabiblioteca.com.br. No entanto, o acesso à Biblioteca Digital deve ser feito
diretamente pelo próprio aluno através do SIGA > Biblioteca > Minha Biblioteca (EBOOK).

10. CONDUTA E CONVIVÊNCIA
10.1 TROTE
A Lei nº 10.454, de 20/12/1999, proíbe a aplicação de trote que possa colocar em risco a saúde
e a integridade física dos calouros das escolas superiores. É expressamente proibido aplicar esse tipo
de trote aos alunos desta Unidade, no campus da mesma, nas imediações ou em quaisquer lugares
ou circunstâncias que envolvam o nome da Instituição.
Como alternativa e uma forma dos alunos ingressantes participarem de campanhas de cunho
social como doação de alimentos, roupas a Fatec Jaboticabal promove o Trote.

10.2 REGIME DISCIPLINAR
O regime disciplinar visa assegurar, manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons
costumes e os preceitos morais, de forma a garantir a harmônica convivência entre os membros da
Faculdade e a disciplina indispensável às atividades acadêmicas.
Constitui infração a desobediência aos preceitos, regulamentos, regimentos do CEETEPS e da
Faculdade e outras normas internas fixadas por autoridades competentes. Na aplicação das
penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração. A autoridade superior pode
aplicar penalidades disciplinares de competência das autoridades hierarquicamente subordinadas.
Aos alunos cabe cooperar ativamente para a manutenção da ordem disciplinar dentro do
campus da instituição, caso contrário, e dependendo da gravidade da falta, estarão sujeitos às
seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, suspensão e desligamento. A competência
para aplicação das penas disciplinares impostas ao corpo discente será do Professor nos casos de
advertência verbal, do Coordenador de Curso nos casos de repreensão por escrito e do Diretor nos
casos de suspensão e de desligamento.
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Considerar, também, que o aluno deve sempre se apresentar condignamente trajado, sendolhe proibido permanecer sem camisa/camiseta neste ou em qualquer outro espaço físico da
faculdade. E ainda, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.541 de 07/05/2009, é expressamente
PROIBIDO FUMAR em salas de aula como em qualquer local e ou dependência da Faculdade de
Tecnologia de Jaboticabal.
Lembrar sempre que a sala dos professores é o local privativo de permanência dos
professores, ao qual é expressamente vedada a entrada de alunos, salvo mediante o consentimento
dos mesmos.
A sala de aula é o espaço reservado aos alunos e professores para o exercício das atividades
acadêmicas.

10.3 REPRESENTANTE DE CLASSE
Com a finalidade de facilitar a comunicação e o entendimento entre os alunos e o corpo
docente, as Coordenadorias e a Direção, cada classe elegerá livremente um representante e um vice.
O mandato do representante de classe será de 01 (um) semestre e, na sua ausência, será substituído
pelo vice.

11. OBJETOS PERDIDOS
A Fatec Jaboticabal não se responsabiliza por objetos pessoais eventualmente esquecidos
pelos alunos no interior de salas de aulas, laboratórios, biblioteca e em demais recintos. No entanto,
aqueles que forem encontrados e entregues permanecerão na Secretaria Acadêmica, mas deverão
ser procurados e retirados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o qual serão descartados e ou
doados para entidades beneficentes.
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13. COMUNICADOS E AVISOS
Encontram-se dispostos no campus da faculdade quadros de avisos para a veiculação e ou
afixação dos diversos documentos que visam orientar os alunos durante a sua vida escolar: calendário
escolar, portarias, comunicados, editais, avisos, horários de aulas, etc.
O conhecimento dessas publicações e seu cumprimento evitarão possíveis e, às vezes,
irreparáveis problemas aos alunos. Assim, o aluno deve se acostumar, inclusive tomando como
hábito, a sempre ler os quadros de avisos, para nunca transferir à instituição a culpa por seus
eventuais contratempos.

14. USO DAS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO
Nos laboratórios os alunos têm que ter atenção redobrada e atender a Portaria 01/2019 que
estabelece as orientações a serem cumpridas pelos usuários dos ambientes nos Laboratórios de
Físico-química, Bioprocessos, Manipulação Microbiológica, Cromatografia, Processos Industriais,
Multidisciplinar I e II, Estufa Agrícola e Sistemas Didáticos para Produção de Cerveja e Cachaça, bem
como a utilização destes ambientes para a realização de estágios e atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Consultar os auxiliares docentes sobre essa portaria. Dentre as recomendações
mais importantes estão:
1. Atender as solicitações dos docentes e auxiliares docentes no que se refere à utilização de
EPI’s (anexo 5) e evitar o comportamento inapropriado em qualquer dos ambientes de que se trata a
portaria.
2. Entregar o material e equipamentos utilizados, tanto em aulas práticas, como em projetos
de qualquer natureza, limpos e bem cuidados.
3. Em qualquer atividade em ambientes de laboratórios, o aluno deverá, obrigatoriamente,
ter um docente responsável ou auxiliar docente acompanhando o mesmo.
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13. ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS
13.1

TECNOLOGIA EM BIOCOMBUSTÍVEIS
Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis
FATEC Araçatuba, Jaboticabal
1º Semestre

2º Semestre

3º Semestre

4º Semestre

5º Semestre

6º Semestre

Projeto Interdisciplinar Projeto Interdisciplinar Projeto Interdisciplinar Projeto Interdisciplinar Projeto Interdisciplinar Projeto Interdisciplinar
I (4)

II (4)

III (4)

IV (4)

V (4)

Produção de Açucar

Produção de Biogás

(4)

(4)

Operações Unitárias

Processos

Fundamentos da
Produção de
Biodiesel (2)

(4)

Fermentativos (4)

Produção Vegetal II

Sistemas de

(2)

Produção Vegetal I

Extração e

(4)

Fundamentos de
Química Orgânica (2)

Química Geral (4)

Tratamento (4)
Análise Instrumental
(4)

Manutenção
Agroindustrial (4)

Bioquímica
Desenho Técnico (4)

Microbiologia
(4)

Físico - Química (4)
Informática Básica (2)

Gestão Ambiental e

Produção de
Bioeletricidade (4)

(2)

Automação
Agroindustrial de
Bioprocesso (2)

Projeto de Trabalho
de Graduação (2)

Desenvolvimento

Inglês Instrumental

Instalações

Bioetanol (4)

Produtos
Energéticos da
Madeira (2)

Metabólica (2)

Cálculo (4)

Eletricidade e

Projetos de

Produção de

Estatística Básica (2)

Termologia (4)

Biotecnologia (4)

Agroindustriais (4)

Bioquímica de
Macromoléculas (4)
Fundamentos de
Fontes de Energia (2)

Leitura e Produção de
Textos (2)

VI (4)

Segurança e
Responsabilidade
Social (2)

Sustentável (4)

Negócios
Internacionais em
Bioenergia (2)

Metodologia da
Pesquisa Científico Tecnológica (2)

Fundamentos de
Gestão da Qualidade
(2)

Gestão de
Subprodutos
Agroindustriais (2)

Gestão de
Biorefinarias (4)

Fundamentos de
Logística (2)

Aulas:
Semanais 24

Aulas:
Semanais 24

Aulas:
Semanais 24

Aulas:
Semanais 24

Aulas:
Semanais 24

Aulas:
Semanais 24

Semestrais 480

Semestrais 480

Semestrais 480

Semestrais 480

Semestrais 480

Semestrais 480

Estágio curricular: 240 horas a partir do 3o semestre

Trabalho de Graduação: 160 horas

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS POR EIXO FORMATIVO

Disciplinas BÁSICAS

Aula

%

Química e Microbiologia

400

13,9%

Matemática e Estatística

120

4,2%

Física

160

Comunicação em Língua Portuguesa

40

Disciplinas PROFISSIONAIS

Aula

%

Processos de Produção de Biocombustíveis

1440

50,0%

Processos de Produção Agrícola

200

6,9%

5,6%

Gestão

320

11,1%

1,4%

Projeto de Trabalho de Graduação

40

1,4%

120

4,2%

2120

73,6%

Comunicação em Língua Estrangeira - Inglês

40

1,4%

Transversais

TOTAL

760

26,4%

TOTAL

RESUMO DE CARGA HORÁRIA:
2.880 aulas --> 2.400 horas (atende CNCST, conforme del. 86 do CEE-SP) + 240 horas de estágio + 160 horas de trabalho de graduação =
2.800 horas
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13.2 TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
FATEC Jundiai - 2013; Itapetininga - 2016
1º Semestre

2º Semestre

Ecologia (4)

3º Semestre

Microbiologia

Climatologia e

Ambiental (2)

meteorologia (2)

4º Semestre

5º Semestre
Monitoramento da

Saneamento

qualidade ambiental

ambiental (4)
Geociências (2)

6º Semestre

(4)

Poluição ambiental II -

Recuperação de
áreas degradadas (4)

água (4)
Química ambiental (4)

Poluição ambiental I -

Poluição ambiental III

solo (4)

- atmosfera (4)

Projetos de

Gestão de Áreas
Naturais (4)

Tox icologia Ambiental

Responsabilidade
Socioambientais (4)

(2)

Estratégia e

Economia dos

planejamento

recursos naturais e

energético (4)

sustentabilidade (4)

Administração Geral
(4)

Saúde Pública e

Gerenciamento de

Educação e Ética

Licenciamento

Meio Ambiente (4)

resíduos (4)

Ambiental (4)

ambiental (4)

Sistemas Agro

Estatística Básica (2)

Planejamento
Ambiental (4)

EIA – RIMA (4)

Custos Ambientais
(2)

Gestão ambiental e

Análise de risco e
segurança
ocupacional (2)

Sistemas de
Informação (2)

Cálculo (4)

Direito ambiental (4)

Otimização dos
recursos naturais
(2)

Metodologia da
Pesquisa CientíficoTecnológica (2)
Fundamento s de
Leitura e P ro dução de
Texto (2)

Inglês II (2)

Auditoria Ambiental
(2)

sistemas de
qualidade (4)

Gestão de
Recursos Hídricos
(2)

Logística ambiental
(4)

Projeto de graduação
II (2)

Projeto de graduação

Inglês VI (2)

I (2)

Sistemas de
Informações

Modelagem de
sistemas ambientais

Geográficas (4)

(4)

Inglês III (2)

Inglês IV (2)

Inglês I (2)

industriais (2)

Inglês V (2)

Aulas:

Aulas:

Aulas:

Aulas:

Aulas:

Aulas:

Semanais 26
Semestrais 520

Semanais 24
Semestrais 480

Semanais 26
Semestrais 520

Semanais 26
Semestrais 520

Semanais 22
Semestrais 440

Semanais 20
Semestrais 400

Estágio curricular: 240 horas a partir do 3º semestre

Trabalho de Graduação: 160 horas

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS POR EIXO FORMATIVO

Disciplinas BÁSICAS

Aulas

%

Química, Biologia e Geografia

240

8,3

Comunicação em Língua Estrangeira - Inglês

240

8,3

Comunicação em Língua Portuguesa

40

Matemática e Estatística
Administração

TOTAL

Aulas

%

Gestão Ambiental

1000

34,7

Tecnologia Ambiental

560

19,4

1,4

Sistema de Informação Geográfica

80

2,8

120

4,2

Pesquisa Operacional

120

4,2

80

2,8

Economia / Custos

120

4,2

Projeto de Graduação

80

2,8

Transversais

200

6,9

2160

75,0

720

25,0

Disciplinas PROFISSIONAIS

TOTAL

RESUMO DE CARGA HORÁRIA:
2.880 AULAS --> 2.400 horas (atende CNCST, conforme del. 86 do CEE-SP e diretrizes internas do CPS) + (240 horas de Estágio Curricular
+ 160 horas do Trabalho de Graduação) = 2.800 horas.
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CONGREGAÇÃO:

Membros
Leonardo Lucas Madaleno
Celso Antonio Jardim
Rose Maria Duda
Claudenir Facincani Franco
Isabel Cristina Rodrigues Cestari
João Roberto da Silva
Marcelo Martins Laffranchi
Andréia Márcia Cassiano
Débora Gonçalves Delbém
Simone Roberta Scattolin Tilelli
Antonio Carlos Ferraro
Gustavo de Laurentiz

Cargo
Presidente
Coordenador
Coordenadora
Representante dos docentes na categoria PES III
Representante dos docentes na categoria PES II
Representante dos docentes na categoria PES I
Representante técnico-administrativo
Representante da comunidade local
Representante dos alunos

DIRETORIA:
Prof. Dr. Leonardo Lucas Madaleno - Diretor
f173dir@cps.sp.gov.br
Sr.ª Janaína Hunch Castilho Mirabeli – Assistente Técnico administrativo – I
janaina.mirabelli@fatecjaboticabal.edu.br
COORDENADORES DE CURSOS:
BIOCOMBUSTÍVEIS - Prof. Dr. Celso Antonio Jardim
celso.aj@fatecjaboticabal.edu.br
GESTÃO AMBIENTAL - Profa. Dra. Rose Maria Duda
roseduda@fatecjaboticabal.edu.br
DIRETORIA ACADÊMICA
Sr.ª Simone Roberta Scattolin Tilelli
f173acad@cps.sp.gov.br
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Sr.ª Maria Isabel da Silva Correia
f173adm@cps.sp.gov.br
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Consulte o site da Fatec Jaboticabal para consultar,
na íntegra, o Regulamento de Graduação e o Regimento das
Fatec’s:
www.fatecjaboticabal.edu.br
Em nosso site você também encontrará outras
informações de extrema importância. Não deixe de
consultar.
Com esses procedimentos, você poderá conhecer
todos os seus direitos e deveres, para ter a melhor
convivência possível durante a sua estada na Faculdade que,
esperamos, seja bastante profícua e importante para toda a
sua vida!

Seja bem-vindo(a)!

