UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faculdade de Formação de Professores

Prezados Professores e Professoras
Bem vindos à Faculdade de Formação de Professores da UERJ.
É com grande alegria e desejo de interlocução acadêmica que saudamos a todos,
desejando um excelente semestre de trabalho em nossa Unidade.
A Direção da FFP, na expectativa de que possamos, de forma coletiva, consolidar
nossos avanços e nos dedicarmos com maior qualidade às tarefas acadêmicoinstitucionais, reitera os votos de boas-vindas e acolhimento, disponibilizando abaixo,
algumas informações que julgamos ser importantes no exercício profissional de todos:
INFORMAÇÕES BÁSICAS

Faculdade de Formação de Professores
Rua Dr. Francisco Portela, nº 1470, Patronato, São Gonçalo/RJ- CEP 24435-005
Tel.: 3705-2227 / 3705-4776/ 3705-4691- Fax: 37052227/Ramal: 223

Direção da FFP:
Prof.ª Drª Manoel Martins de Santana Filho
Prof.ª Drª Rogério Carlos Novais
e-mail: direcaoffp@gmail.com

Coordenação de Graduação:
Profª. Drª. Ana Cléa Moreira Ayres
e-mail: coordenacaoffp@gmail.com
Rua Dr. Francisco Portela n.º 1470 - Patronato
24435-005 São Gonçalo - RJ
Telefax (21)3705-2227
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Coordenação de Pesquisa:
Prof.ª Drª. Helena Amaral da Fontoura
e-mail: pesquisaffp@gmail.com

Coordenação de Extensão:
Profª. Drª. Maria Cristina Ribas
e-mail: nextffp@gmail.com

HORÁRIOS DAS AULAS NA FFP
TEMPO

HORÁRIO

TEMPO

HORÁRIO

TEMPO

HORÁRIO

M1

07:00 / 07:50

T1

12:30 / 13:20

N1

18:00 / 18:45

M2

07:50 / 08:40

T2

13:20 / 14:10

N2

18:45 / 19:30

M3

08:50 / 09:40

T3

14:10 / 15:10

N3

19:35 / 20:20

M4

09:40 / 10:30

T4

15:10 / 16:00

N4

20:20 / 21:05

M5

10:30 / 11:20

T5

16:10 / 17:00

N5

21:10 / 21:55

M6

11:20 / 12:10

T6

17:00 / 17:50

N6

21:55 / 22:40

INFORMAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
1) Situação dos alunos com relação às NOTAS:
a) Será aprovado o aluno que obtiver média igual a 7 (sete) no decorrer do período;
b) Caso o aluno não obtenha tal média, o mesmo será encaminhado à prova final, sendo que:
deverá alcançar uma nota maior ou igual a 4 (quatro) para prestar a prova final;
será aprovado se obtiver média aritmética maior ou igual a 5 (cinco), conforme a
expressão: média do semestre + nota da prova final = 5,0 (ou maior que 5,0)
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2) Situação do aluno em relação à FREQUÊNCIA:
- Para obter aprovação, o aluno deverá ter 75% de freqüência em cada disciplina, conforme quadro
abaixo:
CARGA HORÁRIA

TEMPOS P/ SEMANA

MÁXIMO DE FALTAS

30 H/A

2 TEMPOS

07

45 H/A

3 TEMPOS

11

60 H/A

4 TEMPOS

15

3) Segunda chamada:
O aluno que faltar a qualquer avaliação tem direito à segunda chamada, desde que comprove, por
meio de documentos, doenças, viagens a serviço ou trabalho extraordinário, no prazo de, no
máximo, 7 (sete) dias corridos após a data da avaliação.
Observações:
Solicitamos a todos os Professores atenção para com os seguintes procedimentos:
1 - É fundamental a passagem pelas salas dos Departamentos a cada dia de aula, para assinatura do
ponto e para que o departamento tenha ciência da presença do professor na faculdade. Entre outros
motivos, isto reduz significativamente o trabalho do departamento com a atualização do ponto e o
atendimento de alunos;
2- No caso de falta ou atraso, solicitamos que o Departamento seja informado a tempo de repassar
a informação aos alunos, e que seja apresentado ao Departamento o planejamento de reposição da
aula.
3- Solicitamos que todos os professores combinem claramente com os alunos uma dinâmica de
entrega de trabalhos e notas, de forma a reduzir o número de alunos que se reportam ao
departamento para perguntar sobre as notas ou para entregar/receber trabalhos.
4- É fundamental para vida acadêmica do estudante, o lançamento do relatório de freqüência e
notas (RFN) no prazo estipulado pela UERJ ( 10 /12/11 a 21/12/11).
5- Para marcação dos espaços multiusuários da Unidade é necessário o agendamento prévio junto
à Administração da FFP: E-mail: administracao.ffp@gmail.com.

Manoel Martins de Santana Filho
São Gonçalo, FFP/UERJ, 26 de março de 2012.
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