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Palavras do Diretor 

 

A Faculdade da Região dos Lagos atual denominação da 

anterior Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Cabo Frio, 

conforme Parecer CEE/RJ nº 383/94, é um estabelecimento isolado 

de Educação Superior, regido pelo disposto na Legislação Federal de 

Ensino, na Legislação Estadual e pelas normas emanadas do 

Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro – CEE/RJ. Tem 

como mantenedora a Fundação Educacional da Região dos Lagos – 

FERLAGOS – Entidade Jurídica de Direito Privado, sem fins 

lucrativos, sediada e com foro em Cabo Frio/RJ, que tem como uma 

de suas finalidades “Criar, Instalar e manter estabelecimentos de 

Ensino Superior, Centros de Pesquisa e Difusão Científica” Ensino 

Fundamental e Médio. 

 

A faculdade vem cumprindo o compromisso de levar a Cabo 

Frio e toda Região dos Lagos, cursos que atendam as necessidades 

locais, preparando consistentemente os egressos para exercício de 

importantes funções nos diversos setores profissionais. 

 

Nosso corpo docente é composto de quase uma centena de 

profissionais altamente qualificados, entre especialistas, mestres e 

doutores, dotados de sólidos conhecimentos científicos, capacidade 

didática, competência técnica, seriedade profissional, integridade de 

costumes e compromisso com a educação. 

 

Certos de que você é um dos responsáveis pelo sucesso e 

destaque de nossa Instituição, receba nossas Boas Vindas para esse 

semestre letivo e a certeza de que temos trabalhado cada vez mais por 

você. 

 

Cordialmente, 

 

Alexandre Alvim 

Diretor Acadêmico 

 

 



 

As informações contidas neste Guia Prático do Aluno estão 

amparadas pelo Regimento Interno da Faculdade, aprovado pelo 

parecer CEE nº 020/2008, pelas deliberações do CONSEPE e pelas 

normas do Conselho Nacional de Educação. 

 

 

CONSEPE – Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 

 

Órgão colegiado de coordenação, deliberação e consulta para todas as 

questões de natureza técnico-pedagógicas da Faculdade. 

 

 

COORDENADOR DE CURSO 

 

Responsável pelas informações de natureza técnico-pedagógicas do 

curso, o coordenador recebe, em primeira instância, todas as 

demandas docentes e discentes. 

 

Curso Coordenador 

Administração Raja Oliveira Khalil 

Ciências Contábeis Maycon Peter da Rosa 

Biologia Neusa Fernandes dos Santos 

Geografia Yolmar da Cunha Freire 

Letras Mônica Paula de Lima Cabral 

Matemática Pedro Paulo de Oliveira Pinheiro 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

ABONO DE FALTAS 

 

O abono de faltas só é possível: 

 

 Em caso de Serviço Militar, na forma estabelecida pela Lei; 



 

 Por motivo de participação em congressos científicos ou em 

competições artísticas ou desportivas de âmbito nacional ou 

internacional, quando autorizados em Portaria do Ministério 

da Educação e do Desporto. 

 

O abono de faltas por motivos de doença não tem amparo legal. Caso 

ultrapasse os 25% permitidos para faltas por motivo de doença, o 

aluno deve fazer um requerimento na Secretaria de Graduação e 

anexar a ele o laudo médico.  

 

 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Disciplinas cursadas com aproveitamento em Instituições de Ensino 

Superior reconhecidas poderão ser aproveitadas, segundo critérios 

estabelecidos pelo CONSEPE. 

 

*AACC – Atividades Acadêmico–Científico-Culturais 

 

Entende-se como Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC), as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas por 

alunos para o aprimoramento de sua formação, permitindo a 

ampliação de seus conhecimentos e o fortalecimento da relação 

Faculdade-Sociedade. 

 

O aluno do curso de licenciatura precisa cumprir, como componente 

curricular, no mínimo, 200 horas de *AACC durante o curso, 

podendo ser sob a forma de palestras, mini-cursos, congressos, 

fóruns, etc. 

 

O aluno do curso de Administração de Empresas e do curso de 

Ciências Contábeis precisa cumprir, como componente curricular, no 

mínimo, 200 horas de *AACC durante o curso, podendo ser sob a 

forma de palestras, mini-cursos, congressos, fóruns, etc. 



As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) não estão 

vinculadas a período específico do plano de periodização, devendo 

ser cumpridas ao longo do Curso. 

 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 

  

A avaliação do aproveitamento acadêmico de cada aluno é feita por 

provas e trabalhos diversos, tais como: provas escritas e práticas, 

trabalhos escritos, projetos, estágio e relatórios, observadas as 

seguintes regras: 

 

 São atribuídas durante o período (semestre) letivo 2 (duas) 

notas N1 e N2 a cada disciplina, graduadas de zero a dez; 

 

 O aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis 

inteiros) estará aprovado; 

 

 O aluno que obtiver média inferior a 6,0 (seis inteiros) 

poderá realizar uma terceira prova que substituirá a menor 

nota obtida em uma das notas bimestrais (N1 ou N2); 

 

 Na ausência de um dos componentes N1 ou N2 o aluno 

poderá realizar a N3; 

 

 O aluno poderá realizar a N3 com intuito de melhorar a 

média, sendo a menor nota substituída pela N3 para 

composição da média; 

 

 Para o aluno ter direito a realizar a N3 necessita ter como 

média de N1 e N2 pelo menos 2,0 (três inteiros). 

 

MP = (N1+N2)/2 

MP < 2,0 Reprovado 

MP < 6,0 Prova N3 

MP > 6,0 Aprovado 



Onde MP = Média parcial. No caso de realização de N3 

 

 

 

 

 

Onde MF é Média Final. 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÃO DOS 

DOCENTES 

 

A comunidade discente, ao final de cada período letivo, pode avaliar 

tanto a Instituição quanto o corpo docente, participando assim, da 

busca por uma melhor qualidade dos serviços educacionais prestados. 

 

 

BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Ferlagos, cujo acervo está em constante atualização, 

oferece atendimento ao público interno de segunda a sexta-feira das 

13h às 22h. 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

No início do semestre, os alunos recebem o Calendário Acadêmico. 

Ele contém todas as atividades do semestre letivo. Leia atentamente e 

programe-se. Para que as solicitações sejam atendidas, é importante 

respeitar as datas e os prazos fixados semestralmente pelo calendário. 

 

 

 

 

 

MP+N3 MF < 6,0

2 MF > 6,0
MF = =



CONTATO 

 

A direção e coordenações possuem horário reservado para 

atendimento, verifique na Secretaria de Graduação. 

 

Disponibilizamos também os seguintes contatos para críticas dúvidas 

ou sugestões: 

 

direcao@ferlagos.br secretaria@ferlagos.br comunicação@ferlagos.br 

 

Para saber informações sobre a Ferlagos entre em nosso site: 

 

www@ferlagos.br 

 

A Ferlagos também possui Twitter: @novaferlagos e Facebook: 

nova.ferlagos. 

 

  

CONVÊNIOS 

 

A Faculdade mantém convênios com algumas empresas prestadoras 

de serviços, com intuito de conceder descontos especiais a alunos, 

funcionários e professores da Instituição. 

 

A relação de empresas conveniadas está disponível em nosso site 

www@ferlagos.br. 

 

 

DADOS CADASTRAIS DO ALUNO 

 

Sempre que houver alteração de dados, como nome, e-mail, telefone 

ou endereço, o aluno deve efetuar a atualização preenchendo o 

requerimento na Secretaria de Graduação. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Destina-se a oferecer aos alunos a oportunidade de aplicação de todos 

os conhecimentos, técnicas e experiência adquiridas no decorrer do 

curso. Como integrante do ciclo profissional de cada curso de 

graduação, o estágio supervisionado é obrigatório e obedecerá a 

regulamento próprio. 

 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS 

 

A freqüência mínima obrigatória em cada disciplina é de 75%, 

mesmo que tenha sido aprovado por média. 

 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

 

Tempo Início Término 

T1 18h20min 20h20min 

T2 20h30min 22h30min 

 

 

INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS 

 

O aluno poderá solicitar, no prazo fixado pela Faculdade em 

Calendário Acadêmico, a inclusão e/ou exclusão de disciplinas. 

 

Para que o aluno possa fazer a exclusão de disciplinas, é necessário 

que ele procure o coordenador do curso para análise e aprovação da 

exclusão que ele está desejando. 

 

 

 

 



LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 

 

Nosso Laboratório de Biologia possui uma estrutura bastante 

diversificada, capaz de atender as demandas acadêmicas que 

envolvam a pesquisa e/ou a simples observação de fenômenos. 

 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

A Ferlagos possui dois Laboratórios de Informática, ambos com 

acesso à Internet e Softwares específicos. 

 

*As senhas de acesso devem ser retiradas com o responsável do 

setor. 

 

 

MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

A cada semestre, em data definida no Calendário Acadêmico e 

divulgada pela Faculdade, o aluno deve renovar sua matrícula de 

modo a manter seu vínculo com a Faculdade, já que a freqüência às 

aulas é permitida apenas para os alunos regularmente matriculados. 

 

A matrícula é feita semestralmente por disciplinas, admitindo-se a 

matrícula de disciplinas alocadas em semestres diferentes, desde que 

respeitados os pré-requisitos e a compatibilidade horária. 

 

A matrícula só será efetivada mediante assinatura do contrato. O fato 

do pagamento do boleto não caracteriza a matrícula. 

 

Para que o aluno possa renovar sua matrícula, é necessário que ele 

não possua débitos financeiros. 

 

A não renovação da matrícula implica abandono do curso e a 

desvinculação da Faculdade. 



O aluno veterano que se matricular após o início das aulas terá faltas 

lançadas no sistema desde o primeiro dia letivo até o dia que efetuar 

a matrícula. 

 

 

MONITORIA 

 

Algumas disciplinas possuem monitores que poderão auxiliá-lo 

através de atividades, tais como: estudo dirigido, recuperação 

paralela, grupo de estudo, etc. 

 

São oferecidas vagas por meio de Edital, para a realização das 

atividades de monitoria na Graduação e no Colégio de Aplicação. 

 

Para o exercício da monitoria, o aluno selecionado receberá desconto 

na mensalidade, em valor fixado pela mantenedora e carga horária de 

estágio conforme previsto no Regulamento Geral e Estágio. 

 

 

REGIME ESPECIAL 

 

O Regime Especial só pode ser requerido em caso de incapacidade 

física, e não mental. Para ter direito ao Regime Especial, o aluno ou 

seu representante deve requerê-lo na Secretaria de Graduação até 7 

(sete) dias após o início do impedimento, preenchendo requerimento 

e anexando a ele o laudo médico. 

 

O benefício do Regime Especial estende-se a alunas em estado de 

gestação, a partir do 8º mês de gravidez, durante 90 (noventa) dias. 

Para ter direito a esse benefício, a aluna deverá apresentar seu 

requerimento, juntamente com o laudo validado pelo médico. 

Ao término do Regime Especial, o aluno deverá se submeter às 

avaliações perdidas durante o período de ausência para efeito de 

lançamento de notas em seu registro escolar. 

 



REGISTRO DE FREQÜÊNCIA E DE NOTAS 

 

A Faculdade adota o registro eletrônico de freqüência e de notas dos 

alunos pelo Sistema Gennera. 

 

O aluno deve acompanhar sua vida acadêmica no sistema eletrônico. 

Reforça-se que o professor deve lançar a freqüência e as notas 

conforme determina o calendário Acadêmico. 

 

 

REVISÃO DE NOTAS 

 

Cabe ao professor efetuar a revisão das avaliações escritas. As 

revisões serão realizadas exclusivamente em sala de aula, na relação 

direta professor-aluno, cabendo ao professor devolver todas as 

atividades avaliativas para o aluno, acompanhadas de feedback. 

 

Solicita-se aos professores que devolvam todas as avaliações aos 

alunos, já que não é previsto o arquivamento das provas na 

Instituição. 

 

No caso de necessidade de alteração de notas já lançadas, o professor 

deve se dirigir à Secretaria Acadêmica da Faculdade para proceder à 

correção desejada. Retificações de notas sem a apreciação do 

coordenador de Curso somente são possíveis durante o semestre em 

que ocorrerem os erros. 

 

A revisão de nota deverá ser protocolada até 7 dias após a vista de 

prova. Os pedidos após esse prazo não serão aceitos. 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 

 

Setor responsável por prestar atendimento acadêmico ao aluno. Bem 

como, matrícula, histórico escolar, declarações, aproveitamento de 

disciplinas, trancamento de matrícula e várias outras. 

 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

Setor responsável pelas questões de ordem financeira, por exemplo, 

as mensalidades. 

 

* O vencimento das mensalidades é todo dia 10. Pagando até a data 

do vencimento, o aluno tem 10% de desconto. 

SIGA – Sistema de Informações Gerenciais 

 

É o sistema que permite ao aluno conferir suas notas do semestre pela 

internet. 

 

Obs.: As notas devem ser conferidas, caso falte ou conste alguma 

nota errada, o aluno deve entrar em contato pelo e-mail 

secretaria@ferlagos.br ou pelo telefone 2645-6100/ 2644-3855. 

 

 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

O aluno que por qualquer motivo, estiver impedido de prosseguir 

seus estudos em um dado período letivo, pode requerer o 

trancamento de sua matrícula, resguardando, desta forma, sua vaga 

para o período letivo subseqüente. 
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