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Contribuir para o desenvolvimento educacional, sociocultural

e econômico, em âmbito regional, estadual e nacional.



Prezado(a) Acadêmico(a),
 
O Manual do Aluno apresenta informações necessárias sobre as  
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 Consulte-o sempre, isto permitirá o bom desenvolvimento de suas 
atividades acadêmicas.  

Bons estudos a todos!
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As aulas no Centro Universitário de Itajubá acontecem de segunda-feira a 

sábado, nos seguintes turnos e horários:

Manhã: das 07h50 às 12h20min.

Tarde: em qualquer horário, conforme planejamento do curso.

Noite: das 19h às 22h40min.

1. HORÁRIOS E LOCAIS DE TRABALHO

- O aluno deverá protocolar junto ao DRA o seu atestado médico com 

indicação do tempo considerado necessário de afastamento das atividades 

escolares, até no máximo 03 (três) dias úteis depois do início do impedimento. 

Podendo o atestado ser utilizado para abono ou justificativa de falta.

- Podem acontecer atividades acadêmicas aos sábados, conforme  

planejamento do curso.

 - 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.

- É proibida a comercialização de qualquer tipo de mercadoria 

dentro da Instituição, por terceiros.

- É obrigatório o uso de crachá dentro das dependências da FEPI. O aluno 

deverá solicitar e pagar o novo crachá em caso de perda e/ou esquecimento 

para ter acesso as dependências da instituição.

2. DICAS
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Siga as instruções abaixo para acessar o Portal Universitário:

PASSO 1 - ACESSO AO PORTAL UNIVERSITÁRIO

Acessar o site da FEPI http://www.fepi.br/ e clicar no ícone do Portal 

Universitário conforme ilustração abaixo:

3. PORTAL UNIVERSITÁRIO
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Para acesso ao Portal Universitário preencha os campos de Usuário (nº 
de matrícula) e Senha e clique em acessar.

Selecione
Portal Universitário
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PASSO 3 – PERÍODO LETIVO E CURSOS DISPONÍVEIS 

 

PASSO 2 - ACESSO A REMATRÍCULA ONLINE

Selecione o ícone “Matrícula online” para que possa renovar a sua 

matrícula para o próximo período letivo. Após leitura da mensagem inicial 

clique em “Próximo”.

Nesta etapa é exibido os períodos letivos e cursos disponíveis para a 

rematrícula. É necessário clicar no ícone “Próximo”, para a visualização da 

próxima etapa.

PASSO 4 – TUTORIAL DE ORIENTAÇÕES DO PROCESSO DE 
REMATRÍCULA

Você terá a opção de pular o tutorial e prosseguir com a sua matrícula, porém é 
importante segui-lo para que receba as orientações e tenha conhecimentos 
necessários para realizar sua matrícula corretamente. Outro detalhe 



 

importante é que, se você sair do tutorial e desejar voltar durante o processo de 

matrícula você clica apenas no ícone                  , conforme demonstrado 

abaixo:

Nesta etapa “Tutorial” o portal apresenta as orientações tais como:

Ÿ Quadro de horários: você poderá adicionar ou excluir disciplinas, 

conforme ofertas de turmas/disciplinas para o período letivo, sendo possível 

remover disciplina clicando em       ou adicionar disciplinas clicando em     , 

conforme sinalizado. Para continuar no tutorial clique em                 .
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Ÿ Erros de validação: você vai identificar os erros que ocorreram na sua 

matrícula, clicando sobre a caixa de erros (abrir o painel de validações) e assim 

prosseguir com o tutorial.

Matrícula sem erros de validação:
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Matrícula com erros de validação: Solicitando Sub-turma

Neste exemplo está faltando selecionar a sub-turma na disciplina UNI2189 – 

criação e Produção de Aves e Suínos, conforme demonstrado abaixo:
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Verificando detalhes do erro apresentado: 

Ÿ Neste caso para o ajuste da sub-turma é necessário finalizar o tutorial ou 

clicar em           para que você possa editar a disciplina sinalizada e selecionar 

a sub-turma, conforme demostrado abaixo: 

Nesta etapa selecione a Sub-turma e clique em           , conforme 

demonstrado abaixo: 
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Neste exemplo é preciso identificar a sub-turma correta para cada disciplina, 

pois é obrigatório selecionar sub-turmas para efetivar a sua matrícula, veja as 

demonstrações abaixo:

Visão da disciplina com a sub-turma vinculada e sem erros para a 

continuidade da matrícula: 

Matrícula com erros de validação: Necessidade do Preenchimento da Sub-

turmas.
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Matrícula com choque de horários em sub-turmas

Disciplina UNI108A – PI: Probabilidade e Estatística na Sub-turma – Prática T1 

no horário de Quinta-feira das 21:00h – 22:40h e a disciplina UNI2124 – 

Física – Termodinâmica e Ondulatória na Sub-turma – Prática T2 no horário de 

Quinta-feira das 21:00h – 22:40h
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Matrícula sem choque de horários: Ajustes pela troca de Turma/Disciplina

Neste caso de choque de horário poderá ser feita a troca de uma das 

disciplinas de turma para a retirada do choque de horário entre elas, ou seja, a 

disciplina UNI108A – PI: Probabilidade e Estatística na Sub-turma – Prática T1 

no horário de Quinta-feira das 21:00h – 22:40h na turma 58N4A e a 

disciplina UNI2124 – Física – Termodinâmica e Ondulatória na turma 8M4A 

no período matutino, conforme demonstrado abaixo:

OBS: para a troca de disciplinas é necessário selecionar a disciplina e a turma 

que deseja adicionar a disciplina e depois clicar em               . 
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Sem Sub-turmas não é possível confirmar a matrícula com sucesso.

Com Choque de horário entre disciplinas não é possível confirmar a 

matrícula com sucesso.

Matrícula sem choque de horários: Ajustes pela Sub-turma

Disciplina UNI108A – PI: Probabilidade e Estatística na Sub-turma – Prática T1 

no horário de Quinta-feira das 21:00h – 22:40h e a disciplina UNI2124 – 

Física – Termodinâmica e Ondulatória na Sub-turma – Prática T2 no horário de 

Terça-feira das 19:00h – 20:40h
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Somente sem o choque de horário é possível confirmar a matrícula com 

sucesso, conforme demonstrado abaixo:
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Seguindo ainda o “tutorial” clicando em              é possível ver detalhes das 

disciplinas, clicando nela, conforme demonstrado abaixo:

Avançando no “tutorial” clicando em             é possível identificar a lista de 

disciplinas em que você poderá se matricular, conforme demonstrado abaixo: 
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Nesta etapa do “tutorial” você visualiza as disciplinas que poderá se matricular 

e após clique em            e prossiga com a sua matrícula.

PASSO 5 – PROSSEGUIR COM A MATRÍCULA

Nesta etapa após ter realizado os ajustes necessários para a matrícula tais 

como: adição ou não de disciplinas, vínculos das sub-turmas se necessário, 

retirada de choque de horários, entre outros ajustes necessários, será possível 

prosseguir com sua matrícula, clicando em “Próximo”.
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Nesta etapa “Contrato financeiro”, atente-se a as orientações para a garantia 

contratual.

Nesta etapa a visão de “Confirmação de matrícula executada com sucesso”, 

podendo assim emitir e imprimir o boleto para pagamento de sua matrícula.

PASSO 6 – EMISSÃO DO BOLETO PELO PROCESSO DE MATRÍCULA

Nesta etapa “Escolha de forma de pagamento” é necessário clicar em        que 

o boleto será emitido em pdf, conforme demonstrado abaixo:

OBS: Necessário que tenha instalado o leitor de arquivo PDF em sua estação 

de trabalho para a emissão, leitura e impressão do boleto.
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Visão do Boleto Gerado para impressão       ou download 

PASSO 7 – EMISSÃO DO BOLETO PELO FINANCEIRO

Selecione o ícone “Financeiro” em seguida o “Período letivo” desejado, clicar 

no ícone         para a emissão do boleto para pagamento da matrícula, 

conforme demonstrado abaixo: 
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Visão do Boleto Gerado para 

PASSO 8 – EMISSÃO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

Selecione o ícone “Relatórios” em seguida o “Período letivo” desejado, clicar 

no ícone                    para a emissão do requerimento de matrícula, conforme 

demonstrado abaixo: 
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Visão do Requerimento de Matrícula emitido:

É necessário que tenha instalado o leitor de arquivo PDF em sua estação de 

trabalho para emissão, leitura e impressão do Requerimento de Matrícula.

Visão do Requerimento de Matrícula para impressão      ou download 
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PASSO 9 – EMISSÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/TERMO 

ADITIVO 

Selecione o ícone “Relatórios” em seguida o “Período letivo” desejado e assim 

já poderá clicar no ícone                   para a emissão do documento, conforme 

demonstrado abaixo:

Visão do Contrato de Prestação/Termo Aditivo emitido:

OBS: Necessário que tenha instalado o leitor de arquivo PDF em sua estação 

de trabalho para emissão, leitura e impressão do Contrato de Prestação de 

Serviço/Termo Aditivo.
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Visão do Contrato de Prestação de Serviço/Termo Aditivo para impressão

       ou download  

PASSO 10 - ACESSO A GRADE CURRICULAR

Selecione o ícone “Grade Curricular” para acesso ao histórico de disciplinas 

(concluídas, pendentes, não concluídas, equivalentes), por período letivo. 

Nesta visão você poderá expandir ou não a visão das disciplinas por período 

letivo.
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PASSO 11 - ACESSO AO QUADRO DE HORÁRIOS

 

Selecione o ícone “Quadro de Horário” para acesso ao horário de aulas com 

as suas respectivas disciplinas.

PASSO 14 - ACESSO A CENTRAL DO ALUNO – VISÃO DE FALTAS

Selecione o ícone “Central do Aluno” e clique em “Faltas” para a visão de faltas 

e percentual de faltas, de todas as disciplinas ou de apenas uma única 

disciplina, conforme escolha. 
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PASSO 15 - ACESSO A CENTRAL DO ALUNO – VISÃO DE NOTAS

Selecione o ícone “Central do Aluno” e clique em “Notas” para a visão de notas e média 

final, de todas as disciplinas ou de apenas uma única disciplina, conforme escolha. 



O Departamento de Registro Acadêmico funciona das 08h às 22h, de segunda 

a sexta-feira e é dirigido, atualmente pela Srª. Andréa Campos Gabriel da 

Silva e por uma equipe de apoio designada pela Reitoria, formada por 

funcionários técnicos-administrativos.

4. DRA - DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO
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Ÿ Registrar, arquivar e assegurar a integridade dos fatos da vida acadêmica;

Ÿ Organizar esses registros e facilitar o acesso a eles;

Ÿ Emitir certificados, históricos escolares, declarações, diplomas e outros 

documentos, referentes aos assuntos acadêmicos;

Ÿ Coordenar a utilização dos horários dos cursos e acompanhar sua 

execução;

Ÿ Coordenar a utilização do espaço acadêmico (salas de aulas), conforme as 

normas estabelecidas pelo CEPEX (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão);

Ÿ Zelar pelo rápido andamento dos documentos e processos em curso;

Ÿ Orientar o aluno junto ao Coordenador, na realização da matrícula 

mediante análise de currículo ou não; quanto aos procedimentos para 

realização da matrícula, em disciplinas por período semestral do curso, por 

conjunto de disciplinas, por disciplinas isoladas nos períodos, quanto a 

integralização do curso e quanto a documentos exigida para matrícula e 

transferência;

Ÿ Orientar o aluno quanto a exigência da frequência, divulgando-as 

mensalmente.

Ÿ Divulgar juntamente com a frequência mensal as notas bimestrais e exame 

final.

COMPETE AO DRA

PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA SOLICITAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA INTERNA

1) O candidato interessado deverá procurar o DRA para saber qual a 

quantidade de vagas existentes no curso pretendido.

2) O candidato preencherá o requerimento para o coordenador do curso, 

solicitando análise de currículo e anexando os documentos obrigatórios para 

análise.

3) O DRA informará ao candidato que o resultado será dado após análise, no 

Departamento de Registro Acadêmico, onde o mesmo, mediante vaga irá 
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solicitar a transferência ou ingresso no curso, podendo realizar a matrícula de 

imediato.

OBS 1: A solicitação de análise será para possibilidade de transferência.

OBS 2: No caso em que o número de interessados for maior que o número de 

vagas haverá a seleção pelos critérios já estabelecidos que são: número 

mínimo de disciplinas aproveitadas (02 disciplinas), áreas afins; média global.

É obrigatório o comparecimento a pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) 

das atividades de todas as disciplinas (aulas teóricas, aulas práticas, visitas 

técnicas, etc). Caso o aluno falte mais de 25% (vinte e cinco por cento) das 

atividades de uma disciplina, estará automaticamente reprovado nela, mesmo 

com média superior a 70.

A verificação da presença dos alunos é de responsabilidade do professor e, 

após a publicação das presenças e faltas, será dado um prazo de cinco dias 

para reclamação, para tanto o aluno deve comparecer ao DRA e encaminhar 

requerimento.

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

Frequência Mínima Obrigatória

No decorrer do semestre, no exercício de sua disciplina, a cada semestre, o 

professor entrega à secretaria as notas de seus alunos. Essas notas, graduadas 

de zero a cem, devem representar a média de trabalhos e provas, cujos pesos 

devem constar no Plano de Ensino da disciplina e aprendizagem.

As atribuições de notas serão realizadas nos períodos previstos no Calendário 

Acadêmico.

ëÉÖìáåíÉKç=Åçã=~ÅçêÇç=ÇÉ=EjpFI=ëÉãÉëíê~ä=ãÐÇá~=~=Å~äÅìä~JëÉ=~éêçî~žłçI=ÇÉ=ÉÑÉáíç=m~ê~=

Regime Semestral

Onde N1 e N2 são as médias bimestrais e MS é a média semestral
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Caso o cálculo da média resulte em um valor fracionário, a nota deve ser 

arredondada para o valor inteiro imediatamente superior, se a parte 

fracionária for maior ou igual a 0,5 e para o valor inteiro, para o valor 

imediatamente inferior se for menor que 0,5, por exemplo, 69,5 é 

arredondada para 70 e 69,4 para 69.

O aluno que obtiver média semestral (MS) igual ou superior a 70 (setenta), será 

considerado aprovado na disciplina. 

É considerado reprovado e sem direito a exame final o aluno que não tenha 

alcançado pelo menos 35 (trinta e cinco) de média semestral, sendo 

automaticamente reprovado nessa disciplina.

Não terá direito a realizar o Exame Final o aluno que houver faltado a mais de 

25% das atividades, na disciplina, sendo automaticamente reprovado nesta 

disciplina.

Caso obtenha média semestral superior a 35 e inferior a 70 e tenha faltado 

menos de 25% das atividades, o aluno estará sujeito a exame final (EF). É 

aprovado o aluno que conseguir média final igual ou superior a cinquenta. O 

cálculo da média final (MF) obedece ao seguinte cálculo:

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

ATENÇÃO: O aluno será considerado aprovado no exame final se sua média 

final for igual ou superior a 50.
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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).

5. PLATAFORMA TEAMS
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RESOLUÇÃO PARA PROVA EXTRA - 005/13

por meio

do sistema GLPI, conforme o Calendário Escolar.
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O Centro Universitário de Itajubá – FEPI, a partir do ano de 2022, instituiu na 

formação dos alunos o ensino digital. A oportunidade de uma aprendizagem 

mais flexível, personalizada e participativa, a partir de conteúdos oferecidos de 

forma on-line. Esta metodologia dá possibilidade dos alunos empregarem 

seus dispositivos móveis na participação e construção do conhecimento.

O ensino digital está estruturado em disciplinas híbridas e digitais na estrutura 

curricular dos cursos de graduação. As disciplinas híbridas ministram 

conteúdo de forma presencial e on-line, enquanto as disciplinas digitais 

disponibilizam conteúdo somente on-line. Para ambas, a participação do 

professor não é deixada de lado. Você tem disponível nas disciplinas digitais as 

tecnologias de comunicação para tirar suas dúvidas com o professor, fazer 

comentários e interagir com colegas.

Para acesso ao conteúdo digital é preciso:

PASSO 1 – ACESSO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA):

Acesse o site da http://fepi.br, clicar na opção Alunos da barra de ferramentas 

e depois em Ensino Digital, conforme ilustração: 

6. ENSINO DIGITAL 
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Dentro do AVA, o primeiro passo é 

adicionar uma foto sua no perfil. Abrir a 

caixa de ferramentas à direita, selecionar 

perfil e modificar perfil.

Para acesso ao AVA preencha o 

campo identificação do usuário 

(nº de matrícula com 8 dígitos, 

por exemplo: 00012345) e a senha 

FEPI*CPF (exemplo, 

FEPI*12345678900).

No painel inicial do AVA você pode visualizar as disciplinas que estão em 

andamento ou clicar na caixa de ferramentas à esquerda para selecionar 

Página inicial do site e visualizar a relação das disciplinas.
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PASSO 2 – ACESSO A DISCIPLINA E ESTUDO O CONTEÚDO:

Clicar na disciplina (curso) desejada(o). Dentro da disciplina sempre há o 

Painel de Recados, com mensagens da dsiciplina; o ícone de Avisos, onde 

o professor pode postar mensagens importantes para você; o ícone da 

Biblioteca A, biblioteca digital que apresenta vários livros, inclusive o 

utilizado pela disciplina; e o ícone do Cronograma de aulas e distribuição 

de pontos, para conhecer os temas das unidades de aprendizagem (UA), as 

datas de disponibilização e as avaliações, e a pontuação distribuída.

Abaixo do Cronograma de aulas e 

distribuição de pontos, é possível notar que 

cada disc ip l ina é composta pelas 

Unidades de Aprendizagem (UA), ou 

seja, os temas ou conteúdos a serem 

aprendidos pelo aluno. Selecione o tema de 

uma UA para visualiza o conteúdo e estudá-

lo. 
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Dentro do conteúdo da disciplina, acessar a barra de ferramentas, na lateral 

esquerda, e veja os tópicos (ou elementos) que constroem o tema.

Você deve passar por cada um dos tópicos da unidade. À medida que você 

passa por eles ou realiza a atividade proposta, um ícone verde é preenchido a 

frente.
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A unidade de aprendizagem 

oferece recursos de acessibilidade, 

clicar no ícone na lateral direita da 

página e explorar as opções.

É possível ainda imprimir o 

conteúdo da unidade, por meio da 

barra de ferramentas no canto 

superior direito. No mesmo local, 

ainda é possível avaliar esta aula 

ou acessar a Central do 

Estudante.

PASSO 3 – ACOMPANHE SEU DESEMPENHO NAS UNIDADES:

Dentro da Central do Estudante 

você pode verificar seu desempenho 

nas  un idades  da  d i s c ip l i na . 

S e l e c i ona r  o  pe r í odo  l e t i v o 

correspondente e a disciplina 

desejada. 
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Cada unidade mostra, em porcentagem, o Progresso – percentual do acesso 

aos tópicos ou elementos da unidade (deve ser 100%, caso contrário você 

pode ter esquecido de clicar em algum tópico), a porcentagem destinada a 

Participação – ao clicar em cada tópico da unidade você computada a 

pontuação destinada para a disciplina; a Média Final nos itens considerados 

avaliativos dentro da unidade (Sem nota – indique que falta realizar atividades 

avaliativas); e a data Limite de entrega da unidade.

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS DISCIPLINAS E UNIDADES DE 

APRENDIZAGEM (UA):

Cada disciplina tem 100 pontos para distribuir ao longo do bimestre. As 

disciplinas do Ensino Digital podem ter a seguinte distribuição de pontuação:

Disciplinas híbridas: 

Ÿ 40 pontos destinados ao grupo de UA do bimestre;

Ÿ 60 pontos destinados às avaliações da disciplina (bimestral e demais 

atividades avaliativas).

*Obs.: Cada unidade de aprendizagem é avaliada a partir da Participação 

(visualizar cada um dos tópicos ou elementos da unidade) (30%) e Exercícios 

(70%).

Disciplinas Digitais:

Ÿ 30 pontos destinados ao grupo de UA do bimestre;

Ÿ 10 pontos destinados ao Encontro Presencial para aplicação do conteúdo 
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Ÿ 60 pontos destinados às avaliações da disciplina (bimestral e demais 

atividades avaliativas).

Ÿ

*Obs.: Cada unidade de aprendizagem é avaliada a partir da Participação 

(visualizar cada um dos tópicos ou elementos da unidade) (30%) e Exercícios 

(70%). Porém, uma unidade por bimestre pode apresentar o tópico Desafio e 

haver uma diferença na avaliação. Esta unidade será avaliada a partir da 

Participação (20%), Exercícios (40%) e Desafio (40%).
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7. CALENDÁRIO LETIVO - 2023

Janeiro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JANEIRO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 - Confraternização Universal - Feriado SEDA

02 a 14 - Férias de Coordenadores

02 a 31 - Férias Regulares de Professores

16 a 21 - Abertura de vagas para transferências internas e externas

               (entrega de documentos no DRA)

17 a 30 - Matrícula Geral

FEVEREIRO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 a 03 - Reuniões Pedagógicas dos Cursos

06 - Início das Aulas do 1º Semestre Letivo

15 - Último prazo para solicitação de Turma Extra / Especial

20 - Recesso Escolar - SEDA

21 - Recesso Escolar - Carnaval - SEDA

22 - Recesso Escolar - Quarta-feira de Cinzas - SEDA

23 - Último prazo para matrícula de Turma Extra / Especial

24 - Último prazo prara retificação de assentamentos acadêmicos 

       referentes ao 2º semestre de 2022

24 - Último prazo para verificação dos planos de ensino/aprendizagem

       pelos Coordenadores e envio à Secretaria de Coordenação

Reuniões Acadêmico-Administrativas

13 - Reunião do CEUA

15 - Reunião do CEP

24 - Reunião do CEPEX

       Eleição dos Colegiados

COLAÇÕES DE GRAU

11/02 - 16 horas - Fisioterapia, Farmácia e Psicologia

            18 horas - Engenharia de Produção (diurno e noturno)

                             e Engenharia Elétrica

            20 horas - Engenharia Civil e Engenharia Mecânica

25/02 - 16 horas - Educação Física e Letras

            18 horas - Direito e Pedagogia

            20 horas - Medicina Veterinária e Sistemas de Informação

MARÇO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

03 - Último prazo para organização das Unidades de Aprendizagem

       das Turmas Especiais / Extras na modalidade digital

06 - Início das aulas de Turma Extra / Especial - Presenciais

11 - Último prazo para retificação de matrícula e desistência de disciplinas

15 a 31 - Provas Bimestrais EaD/Digitais

19 - Feriado Municipal - Aniversário da Cidade - SEDA

20 - Início das aulas de Turma Extra / Especial - Digitais

23 a 31 - Provas Bimestrais Presenciais

27 - Abertura do Portal Universitário para lançamento das notas referentes

       ao 1º Bimestre

Reuniões Acadêmico-Administrativas

13 - Reunião do CEUA

15 - Reunião do CEP

31 - Reunião do CEPEX

     - Reuniões do Colegiado dos Cursos

ABRIL

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 a 05 - Provas Bimestrais Presenciais
01 a 05 - Provas Bimestrais EaD/Digitais
06 - Recesso Escolar - SEDA
07 - Feriado - Sexta-feira Santa - SEDA
08 - Recesso Escolar - SEDA
11 - Último prazo para solicitação de Prova Extra referente ao 1º Bimestre
12 - Último prazo para entrega da Prova Extra pelos professores no DRA
15 - Prova Extra referente ao 1º Bimestre 
20 - Último prazo para Trancamento de Matrícula
21 - Feriado - Tiradentes - SEDA
22 - Recesso Escolar - SEDA

Reuniões Acadêmico-Administrativas

10 - Reunião do CEUA
12 - Reunião do CEP
28 - Reunião do CEPEX
      - Reuniões de NDE

Eventos Acadêmicos e Formaturas

11 a 13 - Semana do Curso de Engenharia Mecânica

18 a 20 - VIII Jornada do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética

25 a 27 - X SEPROD - Semana do Curso de Engenharia de Produção

MAIO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 - Feriado - Dia do Trabalho

05 - Último prazo para entrega das notas referentes ao 1º Bimestre

       e Fechamento do Portal Universitário

08 - Último prazo para solicitação de Revisão de Provas Regulares e Extras

12 - Último prazo para realização de Revisão de Prova pelo professor

17 a 31 - Provas Bimestrais EaD/Digitais

25 a 31 - Provas Bimestrais Presenciais

Reuniões Acadêmico-Administrativas

15 - Reunião do CEUA
17 - Reunião do CEP
26 - Reunião do CEPEX       
     - Reuniões do Colegiado dos Cursos

Eventos Acadêmicos e Formaturas

09 a 11 - XVII Jornada Sul Mineira de Fisioterapia

09 a 11 - XIX JUFAR - Jornada Universitária Farmacêutica

23 a 25 - SAEC 2023 - Semana do Curso de Engenharia Civil e  

               XIV Torneio de Ponte de Macarrão

 23 a 25 - Semana dos Cursos de Sistema de Informação e 

                Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

JUNHO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 - Abertura do Portal Universitário para lançamento das notas referentes
       ao 2º Bimestre
01 a 07 - Provas Bimestrais Presenciais
01 a 07 - Provas Bimestrais EaD/Digitais
08 - Feriado - Corpus Christi - SEDA
09 e 10 - Recesso - SEDA
13 - Último prazo para pedido de Prova Extra referente ao 2º Bimestre
14 - Último prazo para entrega da Prova Extra no DRA pelos professores 
17 - Último dia letivo do semestre
17 - Prova Extra referente ao 2º Bimestre
20 - Último prazo para entrega das notas referentes ao 2º Bimestre e
       Fechamento do Portal Universitário
21 - Último prazo para pedido de Revisão de provas Regulares, Digitais e
       e  Extras referente ao 2º bimestre
22 - Último prazo para Revisão de provas Regulares, Digitais e Extra 
       referente ao 2º bimestre
26 a 30 - Exame Final
26 - Abertura do Portal Universitário para lançamento das notas de Exame Final

Reuniões Acadêmico-Administrativas

19 - Reunião do CEUA

21 - Reunião do CEP

30 - Reunião do CEPEX

Eventos Acadêmicos e Formaturas

20 - DND - Dia dos Namorados Diferente

AGOSTO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 a 04 - Reuniões Pedagógicas de Planejamento
11 - Último prazo para solicitação de Turma Extra / Especial
14 - Recesso Escolar - SEDA
15 - Feriado Municipal - Assunção de Nossa Senhora - SEDA
18 - Último prazo para retificação de Assentamentos Acadêmicos referentes
        ao 1º Semestre
18 - Último prazo para matrícula em Turma Extra / Especial
28 - Último prazo para Organização das Unidades de Aprendizagem das
        turmas especais/extras na modalidade digital
28 - Início das aulas da Turma Extra / Especial - Presenciais

JULHO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 - Exame Final
01 a 29 - Matrícula Geral
03 a 22 - Abertura do Edital de vagas para transferências internas e externas
04 - Último prazo para entrega das notas referentes ao Exame Final e 
       Fechamento do Portal Universitário
12 - Último prazo para pedido de Revisão de provas de Exame Final
14 - Último prazo para realizar Revisão de provas de Exame Final
10 a 19 - Férias de Coordenadores
15 a 29 - Recesso Escolar de Professor
29 - Último prazo para matrícula de alunos com estudo de currículo
31 - Início das Aulas 2º Semestre Letivo

Reuniões Acadêmico-Administrativas

07 - Reunião do CEUA
09 - Reunião do CEP
25 - Reunião do CEPEX
     - Reuniões do Colegiado dos Cursos

Eventos Acadêmicos e Formaturas

22 a 24 - XVI SEJUR - Semana do Curso de Direito

23 a 25 - XXI Semana Acadêmica do Curso de Psicologia

29 e 31 - XIV Semana do Curso de Educação Física

Reuniões Acadêmico-Administrativas

03 - Reunião do CEUA

05 - Reunião do CEP

06 - Reunião do Consuni 

COLAÇÃO DE GRAU

08/07 -   16 horas - Superior Tecnologia em Estética e Cosmética

Eventos Acadêmicos e Formaturas

Eventos Acadêmicos e Formaturas
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SETEMBRO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

01 - Último prazo para retificação da Matrícula e Desistência de Disciplina

01 a 23 - Provas Bimestrais EaD/Digitais

07 - Feriado - Proclamação da Independência do Brasil - SEDA

08 - Recesso escolar - SEDA

11 a 23 - Provas Bimestrais Presenciais

11 - Abertura do Portal Universitário para lançamento das notas referentes

       ao 1º Bimestre

18 - Início das aulas da Turma Extra / Especial - Digitais

26 - Último prazo para pedido de Prova Extra

27 - Último prazo para entrega das Provas Extras no DRA pelos Professores

30 - Prova Extra referente ao 1º Bimestre

Reuniões Acadêmico-Administrativas

11 - Reunião do CEUA

13 - Reunião do CEP

29 - Reunião do CEPEX

     - Reuniões do NDE

Eventos Acadêmicos e Formaturas

26 a 28 - Semana do Curso de Medicina Veterinária

26 a 28 - III Semana do Curso de Administração

OUTUBRO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

02 - Último prazo para Trancamento de Matrícula

04 - Último prazo para entrega das notas referentes ao 1º Bimestre

       e Fechamento do Portal Universitário

05 - Último prazo para solicitação de Revisão de Provas regulares e extras

06 - Último prazo para realização da Revisão de Prova pelo professor

09 a 11 - Recesso Escolar - SED

12 - Feriado - Nossa Senhora Aparecida - SEDA

13 - Recesso Escolar - SEDA

Reuniões Acadêmico-Administrativas

02 - Reunião do CEUA

04 - Reunião do CEP

28 - Reunião do CEPEX

     - Reunião dos Colegiados

Eventos Acadêmicos e Formaturas

02 a 04 - JUPED - Jornada Universitária da Pedagogia

02 a 04 - SELETRAS - Semana do Curso de Letras

05 - XIV Congresso de Iniciação Científica

25 e 26 - IX Mostra de Profissões da FEPI

30 e 31 - II Semana do Curso de Biomedicina

NOVEMBRO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

02 - Feriado - Finados - SEDA

03 e 04 - Recesso Escolar - SEDA

08 a 25 - Provas Bimestrais EaD/Digitais

13 - Abertura do Portal Universitário para lançamento das notas referentes

       ao 2º Bimestre

13 a 25 - Provas Bimestrais Presenciais

15 - Feriado - Proclamação da República - SEDA

28 - Último prazo para solicitação de Prova Extra

29 - Último prazo para entrega no DRA da Prova Extra pelos professores

Reuniões Acadêmico-Administrativas

06 - Reunião do CEUA

08 - Reunião do CEP

24 - Reunião do CEPEX

Eventos Acadêmicos e Formaturas

01 - II Semana do Curso de Biomedicina

07 a 09 - Semana do Curso de Engenharia Elétrica

DEZEMBRO

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

 Datas Acadêmicas, Recessos e Feriados

02 - Prova Extra referente ao 2º Bimestre

09 - Último Dia Letivo do semestre

06 - Último prazo para entrega das notas referentes ao 2º Bimestre e

       Fechamento do Portal Universitário

07 - Último prazo para solicitação de Revisão de prova regulares e extras

08 - Último prazo para Revisão de Prova pelo professor

11 - Abertura do Portal Universitário para lançamento da notas de 

       Exames Finais

11 a 16 - Exames Finais

11 a 22 - Matrículas antecipadas

19 - Último prazo para entrega das notas referentes ao Exame Final e 

       Fechamento do Portal Universitário

20 - Último prazo para Solicitação e Revisão de Exame Final

21 - Último prazo para Realização da Revisão de Exame Final pelo professor

24 a 31 - Recesso de Professores

26 a 31 - Férias Coletivas de Funcionários

Colação de Grau Fev. de 2024 (Turmas 2023)

DATA

03/02/2024

HORÁRIO CURSOS

16 Horas

18 Horas

20 Horas

Engenharia Civil  

Engenharia Mecânica  

Engenharia Elétrica  

Engenharia de Produção

Medicina Veterinária

Psicologia

DATA

17/02/2024

HORÁRIO CURSOS

16 Horas

18 Horas

20 Horas

Educação Física

Fisioterapia

Direito

Pedagogia

Farmácia

Sistemas de Informação

Dias Letivos

Meses Segundas Terças Quartas Quintas Sextas Sábados Domingos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Total Semestre

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total Semestre

Total Geral

0

3

4

4

4

2

17

1

3

4

4

4

1

17

34

0

3

4

4

5

2

18

0

4

4

4

4

1

17

35

0

2

5

4

5

2

18

0

5

4

3

4

1

17

35

0

3

5

3

4

2

17

0

5

3

3

4

1

16

33

0

3

5

2

4

2

16

0

4

4

3

3

2

16

32

0

3

4

3

4

2

16

0

4

4

4

3

2

17

33

0

17

27

20

26

12

102

1

25

23

21

22

8

100

202

Reuniões Acadêmico-Administrativas

08 - Reunião do CONSUNI
11 - Reunião do CEUA
13 - Reunião do CEP

Legenda de Datas Importantes

Domingos, Feriados e Recessos

Exames Finais

Início e Término do Semestre Letivo

Semana de Provas Bimestrais

Férias e Recesso de Professores

Provas Bimestrais EaD/Digitais

Lista de Abreviaturas

SED - Sem Expediente Didático

SEDA - Sem Expediente Didático e Administrativo 

CEPEX - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa

CEUA - Comissão de Ética no Uso de Animais 

CPA - Comissão Própria de Avaliação 

CONSUNI - Conselho Universitário 

NDE - Núcleo Docente Estruturante

IMPORTANTE

COLAÇÃO DE GRAU

02/09 -    16 horas - Direito, Letras, Pedagogia e Psicologia

 CALENDÁRIO LETIVO - 2023



48

O Departamento Financeiro é o orgão responsável pela administração de 

contratos educacionais e controle financeiro do Centro Universitário de Itajubá 

- FEPI. O atual chefe do departamento é o Sr. Oranício Francisco da Silva.

É dividido em quatro setores: Tesouraria, Negociação/Acordo, FIES/PROUNI e 

Financiamento.

O horário de atendimento é das 08h às 21h 45min, de segunda a sexta-feira.

Contatos:

Telefone: (35) 3629-8411

E-mail:  df@fepi.br

 cobranca@fepi.br

 fies@fepi.br

8. DEPARTAMENTO FINANCEIRO

6.1 TESOURARIA

Ÿ A Tesouraria tem como principais atribuições:

Ÿ Oferecer informações financeiras aos acadêmicos a respeito do contrato 

educacional;

Ÿ Emitir o contrato de prestação de serviço educacional, para fins de 

Matrícula e Rematrícula;

Ÿ Manter informações financeiras atualizadas do acadêmico no portal e 

aplicativo do aluno;

Ÿ Gerar Boletos de mensalidades e disponibilizá-los no Portal do Aluno;

Ÿ Realizar pagamentos;

Ÿ Receber taxas acadêmicas;

Ÿ Orientar e acompanhar os alunos com convênios de empresas e outras 

entidades;

Ÿ Calcular o valor a ser cobrado na formação de turmas em regime especial.
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6.2 NEGOCIAÇÃO/ACORDO

O setor de Negociação/Acordo tem como principais atribuições:

Ÿ Oferecer informações financeiras aos acadêmicos a respeito do contrato 

educacional;

Ÿ Efetuar cobranças administrativas de mensalidades em atraso;

Ÿ Negociar e processar no sistema os acordos de mensalidades em atraso;

Ÿ Controlar o cadastro de inadimplentes registrados no Serviço de Proteção 

do Crédito - SPC e Cartório de Protestos;

Ÿ Encaminhar ao Setor Jurídico, débitos em aberto após esgotadas as 

cobranças administrativas.

6.3 FIES/PROUNI
O setor de FIES/PROUNI tem como principais atribuições:

Ÿ Orientar e acompanhar os acadêmicos com contratos governamentais de 

FIES e PROUNI, nas contratações e seus aditamentos, suspensões, 

transferências e encerramentos;

Ÿ Receber e avaliar juntamente com a CPSA (Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento) os documentos de contratação e aditamentos 

do FIES.

6.3 FINANCIAMENTO

O setor de Financiamento tem como principais atribuições:

Ÿ Orientar e controlar a carteira de financiamento próprio da instituição ao 

aluno, cujos cursos não estejam contemplados com nenhum benefício 

governamental (FIES, ProUni, etc.);

Ÿ Oferecer informações aos acadêmicos a respeito do financiamento interno 

da instituição;

Ÿ Receber as cartas ou requerimentos de financiamento para decisão do 

Conselho Curador;

Ÿ Elaborar os contratos de financiamentos autorizados, bem como seus 

aditamentos/renovações;

Ÿ Controlar a amortização dos financiamentos encaminhando os 

inadimplentes para o setor de Cobranças.

Ÿ Orientar e controlar a carteira de financiamento CREDIES - FEPI
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O Departamento de Comunicação e Marketing funciona das 8h às 22h, de 
segunda a sexta-feira e é dirigido atualmente por Rosi Alkmin e por uma 
equipe designada pela Reitoria.

É de competência do Departamento:

Ÿ A cobertura dos eventos realizados no Centro Universitário de Itajubá – 
FEPI;

Ÿ Confecção de artes e conteúdos informativos referentes à FEPI; 

Ÿ A divulgação, em meios eletrônicos e físicos, de eventos relacionados à 
instituição e (ou) de interesse dos alunos, tais como: vagas de estágio, 
congressos etc;

Ÿ Assessorar a imprensa local e regional quanto a divulgação das atividades 
desenvolvidas na instituição e de interesse público;

Ÿ Distribuição de brindes;

Ÿ Apoiar programas e eventos comunitários externos, dentro da 
disponibilidade de recursos físicos-financeiros do Centro Universitário de 
Itajubá – FEPI e com a aprovação da Reitoria; 

Ÿ Organizar as Solenidades Colações de Grau;

Ÿ Integrar a comissão organizadora do Processo Seletivo.

9. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
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10. 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 identificados 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 fins 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.

Horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 
22h40min. Sábados, Domingos e feriados, somente mediante programação 
previamente aprovada pela Pró-Reitoria Administrativa.
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11. NEI - NÚCLEO DE ESTÁGIO INTEGRADO

O Núcleo de Estágio da FEPI-NEI é o núcleo responsável por organizar e 
acompanhar os acadêmicos nos procedimentos para a realização do estágio, 
bem como pesquisar novas oportunidades de estágio.

Busca-se assim, um intercâmbio entre estudante e as instituições concedentes, 
possibilitando, desta forma, a relação teoria e prática e contribuindo para 
formação do futuro profissional.

O Núcleo de Estágio está preparado e à disposição para esclarecer quaisquer 
dúvidas referentes ao seu estágio e oficializá-lo por meio dos procedimentos 
obrigatórios relacionados abaixo:

O Núcleo de Estágio Integrado conta com o Programa de Empregabilidade e 
Carreira, que disponibiliza para os alunos e egressos da instituição, serviços 
gratuitos de orientação, capacitação e acompanhamento, bem como a 
integração entre alunos e o mercado de trabalho.

Horários de atendimento:
Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 17h às 21h.

E-mail: nucleodeestagio@fepi.br

mailto:proreitoria.adm@fepi.br
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12. NAE - NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE

A entrada no ensino superior constitui um momento de transição, exigindo que 
os jovens se adaptem a novas realidades. 

O possível afastamento do meio familiar e muitas vezes de sua cidade, a 
necessidade de estabelecer novos relacionamentos e assumir 
responsabilidades, o ritmo de estudos e cobranças, frequentemente 
despertam ansiedades, que podem interferir tanto no desempenho acadêmico 
quanto na qualidade de vida do universitário.

O NAE é um espaço de escuta para os alunos, com o objetivo de auxiliá-los nos 
aspectos: pedagógico, motivacional e social, possibilitando um melhor 
aproveitamento acadêmico, desenvolvendo suas reais competências.

As orientações podem ser de forma individual ou em grupo. Quando em 
grupo acontecem por meio de ocinas onde o aluno poderá aprender várias 
habilidades.

OFICINAS DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

Tem como meta aproximar o aluno do seu processo de aprendizagem, 
auxiliando-o no reconhecimento de como ele pode aprender melhor, 
denindo suas estratégias de aprendizagem e de estudo.

OFICINAS DE HABILIDADES SOCIAIS

Tem como objetivo aprimorar e ampliar as habilidades sociais, promovendo 
maior assertividade nas relações interpessoais no ambiente universitário.

APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Visa preparar o aluno para apresentações orais de trabalhos acadêmicos, por 
meio de técnicas de expressão corporal, articulação das palavras e redução da 
ansiedade.
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O NAE trabalha em parceria com o Núcleo de Nivelamento Acadêmico – NNA 
que oferece aulas das disciplinas:

• Inglês 
• Português 
• Matemática 
• Química

O objetivo dessas aulas é retomar conteúdos do ensino médio para facilitar o 
processo de aquisição de novos conhecimentos.
 
As aulas de Nivelamento acontecem uma vez por semana em horário 
especíco e não têm custo nenhum para o aluno. 

A participação nas atividades do NAE e do NNA podem ser computadas como 
atividades complementares, gerando certicados para os Atividades 
Acadêmico Cientíco Culturais - AACC ou Atividades Complementares - AC.

Profa. Ma. Magda Cristina Nascimento Rochael

Pedagoga

Profa. Ma. Ana Carolina Carneiro Lopes

Pedagoga

Profa. Dra. Jasiele Aparecida de Oliveira Silva

Psicóloga

Atendimento: Bloco 500 - 1º Piso

Tel: (35) 3629-8400

E-mail: nae@fepi.br
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13. VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O centro Universitário de Itajubá – FEPI trata a valorização da diversidade e 
inclusão como vertente na formação do cidadão. Trabalhar a diversidade e 
inclusão é também função da instituição de ensino superior, que tem um 
importante papel na formação dos futuros prossionais para o mercado de 
trabalho.
 
Algumas ações são desenvolvidas para o alcance deste princípio.

1) NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante, como espaço de discussão e escuta, 
propiciando momentos para auxiliar o aluno em seus dilemas psicológicos.

2) Atendimento Psicológico – Com o apoio da clínica – Escola de Psicologia, o 
aluno pode encontrar seu ponto de equilíbrio.

3) Adequações nas Instalações – O Centro Universitário de Itajubá – FEPI vem 
ao longo dos anos melhorando e garantindo o acesso facilitado e a locomoção 
dos alunos com algum tipo de necessidade, como piso tátil, banheiro para 
cadeirante, balcão acessível, teclado em braile, site com ferramentas de 
acessibilidade, lupa, computador com programa especíco que permite que 
um texto seja transformado em arquivo audível e transferido para endereços 
eletrônicos e programas que traduzem automaticamente texto em áudio.
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14. 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 es te ja  regularmente 
cadastrado no sistema.     
  
USO DA BIBLIOTECA

- A Biblioteca Prof. José Hermeto de Pádua Costa foi criada com o objetivo de 
fornecer apoio bibliográfico ao corpo docente e discente e, secundariamente, 
à comunidade.

- Para acesso as dependências da biblioteca é necessário o uso do 
crachá de identificação.

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 danificar o 
material bibliográfico.

INSCRIÇÃO

- Poderão usufruir dos serviços da Biblioteca: 
alunos regularmente cadastrados no sistema.

mailto:estetica@fepi.br
mailto:clinicadepsicologia@fepi.br
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EMPRÉSTIMO

- O acervo da Biblioteca é de livre acesso, contendo livros, periódicos, 

monografias, hemeroteca (recortes de jornal), DVDs,  CDs, mapas e outros 

tipos de materiais.
- O empréstimo só poderá ser realizado mediante a apresentação do crachá 

de identificação
- O aluno só poderá fazer retirada e renovação do material em seu nome.
- Alunos com multa pendente não poderão fazer empréstimo
- O empréstimo é de no máximo 5 (cinco) livros,  3 (três) cds,  dvds, periódicos 

e monografias  por vez, de títulos diferentes, no prazo de  7  (sete) dias.
-Será permitido empréstimos de obras de referência (dicionários, 

enciclopédias e similares) 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).
- Alunos surpreendidos levando material bibliográfico irregularmente, ficarão 

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 aluno por meio da senha 

de acesso ao PHL, de qualquer local via internet, no prazo máximo de 3 

renovações.

RESERVA

- O aluno 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 

verificar sua posição.
 O material reservado ficará 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.
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DEVOLUÇÃO

- A devolução do material emprestado deverá ser realizada dentro do prazo 
estabelecido (livros 7 dias e demais materiais, somente final de semana), havendo 
atraso, o aluno deverá pagar sobre cada material em atraso, no valor de R$ 5,00 (cinco 
reais).
- A multa deverá ser paga na tesouraria.
- No caso de atraso no pagamento das multas o usuário fica impedido de realizar 
empréstimo, renovação e reserva.
- Se houver perda ou danificação de uma obra, o aluno deverá repor a mesma ou pagar o 
valor correspondente, além de pagar multa por atraso e ficar impedido de realizar novos 
empréstimos por 15(quinze) dias.
- Aluno em débito com a Biblioteca não poderá beneficiar-se da retirada de qualquer 
material bibliográfico.

ACERVO DIGITAL

As plataformas disponíveis ‘‘Minha Biblioteca’’ e ‘’Saraiva’’ disponibilizam conteúdos 
atualizados condizentes com as bibliografias básicas e complementares, conforme 
Projeto Pedagógico dos Cursos. Podem ser acessadas de qualquer dispositivo com 
acesso a internet, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A busca pode ser 
feita por título, autor e palavras-chave.
O acesso é feito mediante login (matrícula e senha) através do site da FEPI 
(https://fepi.br/) em ‘’Alunos’’ no link da Biblioteca (https://fepi.br/alunos/biblioteca/)

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 guarda-volumes, 
bem como no interior da Biblioteca.

INTERNET

- A Biblioteca dispõe de rede wifi 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.

As dúvidas na aplicação deste regulamento e os casos omissos são resolvidos 
pela Coordenação da Biblioteca, ou submetidos à Reitoria do Centro 
Universitário.
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15. ACADEMIA FEPI

Equipada com aparelhos de última geração e uma infraestrutura de 

qualidade, a Academia FEPI está aberta de segunda a sexta-feira das 6h30 às 

9h45, 10h às 11h45 e das 14h às 20h30. 

Conta com professores altamente capacitados e qualificados para atender 

alunos professores e colaboradores, prescrevendo treinamentos de forma 

segura e eficiente.



Av. Dr. Antônio Braga Filho, 687 - Bairro Varginha

CEP: 37.501-002 - Itajubá - MG

(35) 3629-8400

Clínica-Escola de Psicologia

Clínica-Escola de 
Estética e Cosmética

Centro
Veterinário

Rua Zequinha Luiz, 162 - Varginha

Rua Zequinha Luiz, 209- Varginha

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

Rua José Dias C. Sobrinho, 684 - Piedade

Núcleo de Prática Jurídica
FEPI - Bloco 700

Academia FEPI
FEPI - Bloco 1100

Farmácia-Escola FEPI

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

(35) 9 8862-1006

www.fepi.br

fepicentrouniversitario

fepi_itajuba

Clínica-Escola de Fisioterapia



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

Caracterização de Materiais Redes

Eletroeletrônica




