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Missão Institucional
Contribuir para o desenvolvimento educacional, sociocultural
e econômico, em âmbito regional, estadual e nacional.

Palavra do Reitor
Prezado(a) Professor(a),
Neste manual zemos um resumo das principais informações
sobre as nossas atividades.
Estas informações auxiliarão o bom desenvolvimento de seu
trabalho.
Para os professores recém admitidos na instituição é fundamental,
mas não deixa de ser necessário para os professores que já estão
conosco há mais tempo, pois sintetiza os procedimentos diários da
função.Caso tenha faltado alguma informação que seja
considerada relevante, não se acanhe em nos contatar.
Feliz trabalho a todos.

Prof. Erwin Rolf Mádisson Junior
Reitor do Centro Universitário de Itajubá
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1. HORÁRIOS E LOCAIS DE TRABALHO
As aulas no Centro Universitário de Itajubá acontecem de segunda-feira a
sábado, nos seguintes turnos e horários:
Manhã: das 07h50 às 12h20 min.
Tarde: em qualquer horário, conforme planejamento do curso.
Noite: das 19h às 22h40 min.
Podem acontecer atividades acadêmicas aos sábados, conforme
planejamento do curso.
As aulas devem iniciar-se e serem nalizadas nos horários previstos. Havendo
quaisquer problemas com relação a atrasos, o coordenador deverá ser
avisado com antecedência.
Recomenda-se que todo professor chegue ao local das aulas dez minutos
antes do início das atividades, para que possa vericar ou buscar os recursos
audiovisuais de que necessita.
Sempre que se deslocar com a turma para outra sala ou para outro local, o
professor deverá avisar o coordenador do curso. Evite contratempos! Informe
seu coordenador de suas ações criativas! Elas são muito bem-vindas!
O estacionamento interno é destinado somente para entrada de professores,
caso tenha parente e/ou amigo que vem de carona; deverá entrar e sair pela
portaria, passando seu crachá no início e término das aulas.

2. DICAS
Os telefones celulares devem ser mantidos desligados em sala de aula. Caso
haja algum problema extraordinário, o aluno deverá comunicar o professor,
que autorizará o discente a manter seu celular no modo silencioso.
O fumo é proibido em todos os locais fechados da instituição, de acordo com a
Lei 3.035/2009.
Os registros acadêmicos devem ser realizados diariamente
no “diário on-line” dentro do Portal Universitário, conforme
instruções abaixo:
O professor deverá realizar a chamada em todas as aulas e
avisar a seu coordenador quando houver alunos com faltas
repetitivas. Reiteramos a necessidade do preenchimento
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completo dos diários, incluindo a especicação dos assuntos lecionados a
cada dia de aula, conforme plano de ensino.
A bibliograa das disciplinas sob regência do professor foi denida na
confecção do projeto pedagógico de seu curso. Assim, esses livros devem
ser indicados aos seus alunos para leitura e pesquisa. Evite indicar
bibliograa que o aluno não possa encontrar na biblioteca. Qualquer
dúvida em relação a bibliograa, fale com o coordenador de seu curso
e/ou consulte à biblioteca.
Nossa biblioteca oferece bom acervo bibliográco, adquirido de acordo
com o planejamento proposto no projeto político-pedagógico do curso. É
possível também acessar a biblioteca digital.
(https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=fepi)

Use o acervo relativo à disciplina do curso! Faça com que seus alunos
também o usem!

3. PORTAL UNIVERSITÁRIO
LANÇAMENTOS DE NOTAS E FREQUÊNCIAS NO PORTAL UNIVERSITÁRIO
ACESSO À PÁGINA DA FEPI

COMO LOGAR NO PORTAL UNIVERSITÁRIO
Acesse o site da FEPI http://www.fepi.br/ e clique no ícone do Portal
Universitário conforme ilustração abaixo:

Selecione
Portal Universitário
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Digite seu número de matrícula (Nº de matricula que se encontra no crachá
da FEPI) e sua senha, conforme tela abaixo:

Diário de Classe – Para acesso ao Diário de Classe clique em Diário no menu lateral.
Em seguida clique no ícone
do campo Filtros, para que possa exibir a visão
das turmas/disciplinas que desejar trabalhar com as frequências e planos de aula,
conforme imagens abaixo:

Diário: Visão de Filtros e turmas/disciplinas, conforme ltro pesquisado:
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Diário Classe - Frequência: O formulário para os lançamentos das frequências
está disponível para cada disciplina, basta clica em , localizado no nal de
cada linha, conforme demonstro abaixo:

Na tela Frequência é disponibilizado um Filtro para que possa escolher Etapa, Subturma
e Data. No formulário de frequência será necessário realizar o ltro escolhendo os meses no
campo “Etapa” e “Subturma” (caso haja). O campo “data” é de preenchimento obrigatório,
sendo necessária a inclusão da data de início e m. Feito isso, clicar em Pesquisar e a lista de
alunos será exibida para o registro de frequência dentro da etapa selecionada.
OBS: para a visão de uma nova etapa, ou outra subturma será necessário clicar no botão
Limpar
para que possa selecionar outra etapa ou outra subturma.
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Frequência: Após pesquisa realizada o formulário exibirá a relação dos alunos matriculados
para registros de faltas, pois por padrão todos alunos estão com presença e também para
o registro de “Aulas Dadas” por etapa (necessário apenas selecionar
), conforme
demonstro abaixo:
OBS: se o campo
estiver habilitado as presenças serão registradas a todos os
horários de aulas do dia, conforme demonstro nas imagens a seguir:
Etapa

Marcar aulas geminadas

Após clicar em salvar, o sistema irá questioná-lo se “Deseja salvar a frequência diária”
dando as opções para “Cancelar” ou “Conrmar” os lançamentos realizados pelo portal.
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Frequência: Visão da frequência diária (faltas) salva.

Diário Classe - Plano de Aula: O formulário para os registros do plano de aula
por etapa somente é disponibilizado na visão após clicar em
na frente de cada
disciplina e selecionar Plano de Aula, conforme demonstro abaixo:

Será necessário no formulário do “Plano de Aula” que seja preparado o ltro,
selecionando a Etapa, a data do plano de aula (intervalo de datas) e seguida clicar
em Filtrar, para que os horários desta data do plano de aula (intervalo selecionado)
sejam liberados para a visão, conforme demonstro abaixo:
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Para registrar os conteúdos das aulas será necessário clicar na seta na frente de cada
horário (demonstrado na tela acima, para que o formulário seja exibido na sua visão.
Ao preencher as informações será necessário clicar em “Salvar” e logo após clicar
em “Conrmar” os lançamentos realizados pelo portal, conforme demonstro abaixo:

Plano de Aula: Conrmação de registros realizados
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Plano de Aula: Mensagem do sistema após registros salvos

Quadro de horários - Para acesso ao Quadro de horários do período letivo,
clique em Quadro no menu e em seguida no formulário selecione o período letivo,
que os horários serão exibidos conforme demonstro abaixo:
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Lançamento de Notas por etapa – O formulário para os registros das notas por etapa
somente é disponibilizado na visão após clicar em
na frente de cada disciplina e selecionar
Notas e faltas de etapa, conforme demonstro abaixo:

OBS: Após o redirecionamento para o antigo portal (clicando em conrmar) é que será exibido
o diário de classe, onde está disponível a funcionalidade, para a digitação de notas de etapas,
conforme demonstro abaixo:

Lançamento de Notas por etapa – Selecione a turma/disciplina, clique em Notas/falta etapa,
escolha a etapa desejada ao lançamento das notas, conforme demonstro abaixo:

Após os lançamentos de notas é necessário clicar em salvar, conforme demonstro acima e aguardar
a mensagem do sistema “Notas/Faltas atualizadas com sucesso” e logo após clicar em Ok.
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Acesso a informações de Alunos por Turma/Disciplina - Para acesso as informações de alunos é
necessário clicar em
na frente de cada disciplina e selecionar Alunos, conforme demonstro abaixo:

OBS: Após o redirecionamento para o antigo portal (clicando em conrmar) é que será exibido o formulário para
em seguida selecionar a turma/disciplina desejada, selecionar o botão Alunos no formulário para que a lista de
alunos seja exibida com as informações (RA, nome, data de nascimento e situação de matrícula).

Na tela abaixo abrirá a lista de alunos da turma/disciplina com a visão de (RA, nome, data de nascimento e situação
de matrícula), para a visualização de e-mail e telefones dos alunos é necessário clicar no ícone
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4. MATERIAL DIDÁTICO
Todo material didático (apostilas, textos, slides, estudos de casos, artigos,
exercícios) é de responsabilidade do professor. Este poderá ser deixado no
xerox para aquisição dos alunos. Não há cotas de fotocópias disponíveis no
xerox instalado na instituição para os professores.
Folhas de papel almaço são fornecidas pelo DRA, onde o professor deverá
retirar juntamente com a lista de presença.
Cópias para as avaliações bimestrais podem ser requisitadas no DRA.
Encaminhe o material com antecedência mínima de 48 horas. Teremos o
maior prazer em providenciar seu material!

5. RECURSOS AUDIOVISUAIS
Se você necessitar do notebook, DVD, caixa de som
e aparelho de som, poderá requisitar ao setor de
audiovisual, na sala que se localiza embaixo da
escada do bloco 500.
Além da reserva de equipamento para utilização
em sala de aula, o setor de audiovisual também
controla a entrega de apagadores e pincéis
devendo o professor mantê-los consigo.
Em se tratando de aparelhos de multimídias, a maioria encontra-se já axado
nas salas de aulas para conforto dos professores e alunos. Todos os recursos
do Centro Universitário de Itajubá poderão ser usados por você! Use-os
sempre que quiser!

6. ASSINATURA DO PONTO, FALTAS E ATRASOS
Antes de ministrar sua aula, prezado professor, você deverá passar seu crachá
na catraca e assinar o ponto na sala dos professores. É assim que comprova
sua presença na Instituição.
Quando o professor não puder, por algum motivo, ministrar sua aula, deverá
informar ao Coordenador do Curso, se possível com a antecedência de, no
mínimo, 48 horas. Haverá assim, tempo hábil para ser convocado outro
professor, evitando que os alunos quem sem aulas. Caso isso não ocorra com
a devida antecedência, as faltas e os atrasos devem ser justicados ao
coordenador do curso, por escrito. O professor faltoso deverá repor suas
aulas, utilizando para isso formulário próprio, que deverá ser retirado no DRA
e agendar sala para reposição de suas aulas.
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7. PLATAFORMA TEAMS
O Teams é um software da Microsoft desenvolvido para a colaboração de
equipes.
O Microsoft Teams funciona como um hub digital, isto é, um aparelho de
informática que torna possível transmitir informações entre diferentes
máquinas ao mesmo tempo entre professores, alunos e coordenação de
curso.
O professor deve criar sua sala de aula colaborativa, personalizar o
aprendizado com tarefas, conectar-se com os alunos, otimizar a comunicação.
Você pode baixar o Teams no seu computador e/ou celular, caso encontre
alguma dúvida em instalar ou até mesmo utilizar a plataforma, procure o
Coordenador do seu curso ou o LTI (bloco 500 – 2º piso).
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8. CALENDÁRIO LETIVO - 2022

17

18

9. A SUA PRIMEIRA AULA: É BOM ESCLARECER TUDO!
Logo no início da primeira aula, prezado professor, recomendamos que você
esclareça aos seus alunos o critério que será utilizado em sua disciplina para a
avaliação de aprendizagem. Com isso, evitam-se equívocos futuros e
desgastes desnecessários com os alunos, na ocasião da realização da
avaliação.
Além de esclarecer aspectos avaliativos nesse primeiro encontro você deverá
apresentar seu plano de ensino e aprendizagem, a bibliograa adotada e
outras regras especícas comportamentais que queira adotar em seu trabalho
semestral. Faça um “contrato” com seu aluno. Explicite as regras desde o
início, apresentando ao discente os tipos de trabalhos, os valores dos mesmos,
as atividades acadêmicas adotadas, as ações esperadas!
Não se esqueça de que você deve adotar uma avaliação de maior peso, que
será chamada de Avaliação Bimestral. Recomenda-se, em nossa instituição,
que não se aplique apenas uma avaliação, mas várias atividades avaliativas.
Para efeito de aprovação, calcula-se a Média Semestral, de acordo com a
seguinte fórmula:

Onde N1 e N2 são as médias bimestrais e MS é a média semestral

Caso o cálculo da média resulte em um valor fracionário, a nota deve será
arredondada para o valor inteiro imediatamente superior, se a parte
fracionária for maior ou igual a 0,5 e para o valor imediatamente inferior se a
parte fracionária for menor que 0,5 (por exemplo 69,5 é arredondada para 70
e 69,4 para 69).
O aluno que obtiver Média Semestral igual ou superior a 70 pontos (de um
total de 100) e tenha tido frequência igual ou superior a 75% da carga horária
da disciplina, será considerado aprovado na disciplina em questão.
Caso obtenha Média Semestral superior a 35 pontos e inferior a 70 pontos, e
tenha tido frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina, o
aluno deverá realizar o Exame Final. Nesse caso, será considerado aprovado o
aluno que conseguir Média Final igual ou superior a 50 pontos. Para efeito de
aprovação, a Média Final obedece o seguinte cálculo:

Onde N1 e N2 são as médias bimestrais e MS é a média semestral

19

IMPORTANTE: Não é necessário se preocupar em fazer esse cálculo! Na
planilha do Portal Universitário em que se lançam as notas, já há todo o
cálculo. Nessa planilha é possível saber quanto o aluno necessita tirar para ser
aprovado!
A elaboração e a aplicação da prova nal são de responsabilidade do próprio
professor da disciplina. Os horários serão divulgados no site da FEPI.
Não se esqueça de requisitar no DRA, quanto for aplicar alguma avaliação, a
listagem dos alunos matriculados em sua disciplina. Essa lista deve ser
assinada e guardada para comprovações futuras!
Caso algum aluno não tenha seu nome na listagem, AVISE SEU
COORDENADOR com URGÊNCIA! Ele saberá o que fazer e irá auxiliar seu
trabalho, caro professor!
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10. BIBLIOTECA PROF. JOSÉ HERMETO DE PÁDUA COSTA
A biblioteca dispõe de um programa
de gerenciamento (PHL) que permite
a qualquer usuário pesquisar o acervo
por meio da página da biblioteca no
endereço de acesso: www.fepi.br
Não é necessário vir à biblioteca para
busca, renovação e reservas,
podendo serem executadas de
qualquer local via internet, desde que
o aluno esteja
regularmente
cadastrado no sistema.
USO DA BIBLIOTECA
- A Biblioteca Prof. José Hermeto de Pádua Costa foi criada com o objetivo de
fornecer apoio bibliográco ao corpo docente e discente e, secundariamente,
à comunidade.
- Para acesso as dependências da biblioteca é necessário o uso do
crachá de identicação.
FUNCIONAMENTO
-A Biblioteca atende de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 22h40min;
aos sábados das 8h às 17h.
-A Biblioteca tem seu horário de funcionamento alterado no período de férias.
-É proibido entrar com bolsas, mochilas e similares.
-É proibido fumar, entrar com alimentos e bebidas, aparelhos sonoros ou
ainda qualquer outro objeto que venha a perturbar o ambiente ou danicar o
material bibliográco.
INSCRIÇÃO
- Poderão usufruir dos serviços da Biblioteca:
Professores regularmente cadastrados no sistema.

21

EMPRÉSTIMO
- O acervo da Biblioteca é de livre acesso, contendo livros, periódicos,
monograas, hemeroteca (recortes de jornal), DVDs, CDs, mapas e outros
tipos de materiais.
- O empréstimo só poderá ser realizado mediante a apresentação do crachá
de identicação
- O Professor só poderá fazer retirada e renovação do material em seu nome.
- Professores com multa pendente não poderão fazer empréstimo.
- O empréstimo é de no máximo 5 (cinco) livros, 3 (três) cds, dvds, periódicos
e monograas por vez, de títulos diferentes, no prazo de 14 (sete) dias.
Será permitido empréstimos de obras de referência (dicionários, enciclopédias
e similares), hemeroteca, mapas e livro de exemplar único; somente para uso
em sala de aula.
- Livros dos quais haja apenas um exemplar poderão ser retirados aos sábados
e devolvidos nas segundas-feiras antes do início das aulas (matutino, noturno).
- Professores surpreendidos levando material bibliográco irregularmente,
carão impedidos de realizarem novos empréstimos por (2) duas semanas,
sendo a falta comunicada à reitoria.
RENOVAÇÃO
- O empréstimo pode ser renovado, desde que não haja pedido de reserva por
outros usuários e nenhuma pendência com a Biblioteca (multas, empréstimos
em atraso).
- A renovação do material poderá ser realizada pelo Professor por meio da
senha de acesso ao PHL, de qualquer local via internet, no prazo máximo de 3
renovações.
RESERVA
- O Professor poderá fazer a reserva do livro para empréstimo (de qualquer
local via internet) desde que não esteja disponível no acervo e nem emprestado
ao solicitante.
- Caso não existam exemplares disponíveis para empréstimo o sistema inclui a
reserva em uma lista de espera que pode ser monitorada pelo usuário para
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vericar sua posição.
O material reservado cará disponível para o usuário pelo prazo de 24 horas,
após a devolução, caso o solicitante não venha retirar o material no prazo
estabelecido, sua reserva será cancelada automaticamente.
- A reserva só poderá ser retirada pelo usuário solicitante.
DEVOLUÇÃO
- A devolução do material emprestado deverá ser realizada dentro do prazo
estabelecido (livros 14 dias e demais materiais, somente nal de semana),
havendo atraso, o professor deverá pagar sobre cada material em atraso, no
valor de R$3,00 (três reais), e se caso o material estiver sido reservado para
outro usuário, a multa diária passará para R$4,00 (quatro reais).
- A multa deverá ser paga na tesouraria.
- No caso de atraso no pagamento das multas o usuário ca impedido de
realizar empréstimo, renovação e reserva.
- Se houver perda ou danicação de uma obra, o professor deverá repor a
mesma ou pagar o valor correspondente, além de pagar multa por atraso e
car impedido de realizar novos empréstimos por 15 (quinze) dias.
- Professor em débito com a Biblioteca não poderá beneciar-se da retirada de
qualquer material bibliográco.
GUARDA-VOLUMES
- Deverá ser utilizado somente enquanto o usuário estiver nas dependências da
Biblioteca.
- No guarda-volumes deverão ser deixados mochilas, bolsas e similares.
-A Biblioteca não se responsabilizará pelo material deixado no guardavolumes, bem como no interior da Biblioteca.
INTERNET
- A Biblioteca dispõe de rede wi e de terminais de acesso à internet para uso
exclusivo de docentes e discentes do Centro Universitário.
SISTEMA DE SEGURANÇA
- Câmeras para segurança e vigilância da Biblioteca.
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As dúvidas na aplicação deste regulamento e os casos omissos são
resolvidos pela Chea da Biblioteca, ou submetidos à Reitoria do
Centro Universitário.
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11. SUA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES
O professor sempre é convidado a participar das reuniões pedagógicas/administrativas realizadas pelo coordenador do curso. É muito
importante que todos participem! A solicitação para participação na reunião
acontece por e-mail e a lista de assinatura é disponibilizada na sala dos
professores.
Caso você, por alguma eventualidade, não puder comparecer na reunião,
procure o coordenador o mais rápido possível para tomar conhecimento dos
assuntos tratados.

12. O QUE É A PROVA EXTRA?
O aluno que, por qualquer razão, faltar a avaliação bimestral, será facultada
nova chamada. A prova extra ocorrerá na data prevista conforme calendário
escolar e não congura abono de falta do aluno. A prova extra substituirá a
prova de maior valor do bimestre.
Deverá ser elaborada e entregue pelo mesmo professor no DRA com três dias
de antecedência da data da realização da mesma e será aplicada pelo
coordenador do curso e/ou professor designado pelo coordenador.
A prova extra deverá conter um cabeçalho unicado, com as orientações
necessárias para sua realização, a saber:
• Nome do curso
• A prova deve ser feita a caneta. Desenhos, grácos e esquemas podem ser
feitos a lápis
• Duração da prova
• Valor das questões
• Informação se a prova é ou não de consulta
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13. LTI - LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O Laboratório de Tecnologia da Informação (LTI) disponibiliza aos professores,
alunos e funcionários do Centro Universitário de Itajubá - FEPI, salas de aulas
equipadas com computadores interligados em rede, projetores multimídia,
acesso à internet e serviço de impressão. Atualmente o responsável pelo
Laboratório de Tecnologia da Informação é o Sr. Eduardo Renó Faria.
Todos os recursos disponibilizados pelo LTI estão sujeitos às condições de uso,
descritas abaixo:
Ÿ Uso do laboratório é restrito aos professores, alunos e funcionários do
Centro Universitário de Itajubá - FEPI, salvo em ocasiões especiais de locação
do laboratório a terceiros, conforme determinação do Conselho Curador da
FEPI;
Ÿ

Convidados e ou visitantes devem ser devidamente identicados junto ao
balcão de atendimento do LTI;

Ÿ

É responsabilidade de todos prezar pelo bom uso e conservação dos
equipamentos disponíveis no LTI;

Ÿ

Os objetos pessoais são de responsabilidade de seu portador;

Ÿ

Cada usuário é responsável pela guarda e uso do login, seu endereço
eletrônico, bem como respectivas senhas;

Ÿ

O serviço de impressão é pago, e as cotas de impressão devem ser
adquiridas previamente no Departamento Financeiro;

Ÿ

Nenhum funcionário do LTI está autorizado a receber dinheiro como
pagamento por aquisição de cotas de impressão;

Ÿ

A internet deve ser utilizada para ns acadêmicos;

Ÿ

É proibido fumar e/ou ingerir qualquer tipo de alimento dentro do LTI;

Ÿ

É proibida a entrada de animais nos laboratórios de informática, exceto
cães-guia.

Ÿ

Os pedidos de reservas de recursos devem ser feitos seguindo a instrução
de trabalho RF100.IT098.PQ04-RESERVAS DE RECURSOS (Está disponível
no sistema de Gestão da Qualidade da FEPI);

Ÿ

Os pedidos de instalação de novos softwares devem ser feitos
preferencialmente no nal do semestre para que sejam adicionados na
manutenção periódica. Caso ocorra uma necessidade não programada a
equipe de TI deve ser comunicada com no mínimo cinco dias úteis de
antecedência, para tomar as providências cabíveis.

Horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 22h40.
Sábados, Domingos e feriados, somente mediante programação previamente
aprovada pela Pró-Reitoria Administrativa.
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14. BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS
São concedidos aos funcionários e professores da FEPI: Academia, Plano de
Saúde, Plano Odontológico, Bolsas de Estudo, Cartão de Convênios, Clube
Social e Seguro de Vida em Grupo.
1 - PLANOS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA MÉDICA)
1.1 - UNIMED – Cooperativa de Trabalho Médico de Itajubá – Plano Estadual
-Sistema de pré-pagamento custeado pelo professor e funcionário com
desconto em folha de pagamento
-Co-participação sobre consultas em consultório e/ou pronto-socorro
realizados pelo titular e/ou dependente
- Pronto Atendimento pediátrico e adulto, com abrangência nacional
- Consultas em consultório do médico escolhido pelo usuário
- Acomodações em apartamento, em caso de internação
Carências:
- Partos - 300 dias
- Consulta - Imediato
- Exames de Análises Clínicas e Raio X Simples - Imediato
- Casos de Urgência/Emergência - Imediato
- Demais Procedimentos - 150 dias
DEPENDENTES:
- Cônjuge
- Filhos(as) solteiro(a)s de 24 anos incompletos, inclusive os legalmente
adotados;
- Filho solteiro comprovadamente inválido;
- Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove
união estável como entidade familiar, conforme denido pelo Código Civil.
1.2 - PLANO ODONTOLÓGICO
UNIODONTO:
Sistema de pré-pagamento custeado pelo professor e funcionário com
desconto em folha de pagamento.
SERVIÇOS:
- ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS / URGÊNCIAS
- CONSULTA / CIRURGIA
- DENTÍSTICA / DIAGNÓSTICO
- PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL / PERIONDONTIA (Tratamento de gengiva)
- RADIOLOGIA
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CUSTO OPERACIONAL:
Sistema de custo operacional, o conveniado do Sistema de Pré-Pagamento que
necessitar de algum outro procedimento odontológico, que não tenha
cobertura por este plano, terá o direito a utilizar o sistema de custo
operacional, mediante o pagamento em parcelas mensais xas de acordo
com o valor e o procedimento odontológico indicado. O desconto será em
folha de pagamento.
No caso de tratamentos especializados, os mesmos seguirão a tabela própria
da UNIODONTO. O Período mínimo de Permanência é de 01 ano.
3 - CARTÃO DE COMPRAS
O cartão de compras é disponibilizado mensalmente, a título de adiantamento
de salário, um valor limitado a 40% do salário nominal. No cartão de compras
não há cobranças de taxas administrativas mensais.
Caso haja interesse em solicitar o cartão de compras, favor comparecer ao
DRH.
4 - LAZER:
Clube Social XVI de Julho:
Taxa de Adesão e Mensalidades cobertas pelos professores e funcionários.
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SEGURO DE VIDA
COBERTURAS
- Básica - Morte
- Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
- Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
A aposentadoria por invalidez concedida por instituições ociais de
previdência social, assim como por órgãos do poder público e por outras
instituições público-privadas, não caracteriza, por si só, Quadro Clínico
Incapacitante que comprove a Invalidez Permanente e Total por Doença
Funcional.
A cobertura de Invalidez Permanente Total por Doença Funcional não se
acumula com as demais coberturas contratadas neste seguro.
CAPITAIS SEGURADOS
COBERTURA

LIMITE MÁXIMO DE
CAPITAL SEGURADO

Básica Morte

R$ 20.000,00

Invalidez Permanente por Acidente

R$ 20.000,00

Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença

R$ 20.000,00

BENEFICIÁRIOS
Os beneciários são diretamente os descendentes e ascendentes na sua
escala.
CUSTEIO
Custo 100% da FEPI.
BENEFÍCIO ADICIONAL
Funeral – Individual – Básico
Somente os funcionários tem auxilio funeral, limitado a R$ 9.000,00. Todo o
reembolso é efetuado através de comprovação do serviço.
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Clínica-Escola de Psicologia

Clínica-Escola de Fisioterapia

Rua Zequinha Luiz, 162 - Varginha

Av. Cesário Alvim, 632- Centro
(Santa Casa de Misericórdia de Itajubá)

Clínica-Escola de
Estética e Cosmética

Centro
Veterinário

Rua Zequinha Luiz, 209- Varginha

Rua José Dias C. Sobrinho, 684 - Piedade

Núcleo de Prática Jurídica
FEPI - Bloco 700

Academia FEPI
FEPI - Bloco 1100

(35) 3629-8400
(35) 9 8862-1006
fepicentrouniversitario
www.fepi.br
Farmácia-Escola FEPI
Av. Cesário Alvim, 632- Centro
(Santa Casa de Misericórdia de Itajubá)

fepi_itajuba

Av. Dr. Antônio Braga Filho, 687 - Bairro Varginha
CEP: 37.501-002 - Itajubá - MG

FEPI LAB
Av. Dr. Vicente Sanchez, 190 - Varginha

Eletroeletrônica

Caracterização de Materiais

Redes

