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1. FACULDADE BIOPARK
A Faculdade Biopark, com sede, foro e limite territorial de atuação na cidade de
Toledo, Estado do Paraná, é uma instituição privada de ensino superior, mantida pela
Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão Biopark, com sede na cidade de Toledo,
Paraná, Rodovia PR 182, S/N, KM 320/321, Biopark.
A Faculdade Biopark tem sede junto ao Biopark, Parque Científico e
Tecnológico de Biociências. Um parque tecnológico privado que se propõe contribuir
fortemente para o desenvolvimento local e regional. Dentre muitas outras ações que
são desenvolvidas pelo Biopark, entende-se que a educação tem grande importância
para alavancar os projetos de desenvolvimento humano, econômico e social. Por isso
no ambiente do Biopark será implantada a Faculdade Biopark. Já está instalada neste
local a Universidade Federal do Paraná - UFPR, com o curso de Medicina. A
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, implementará os cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu neste ambiente.
Esse conjunto de instituições de ensino superior e institutos de pesquisa
reunidos neste ambiente vão possibilitar que a sociedade local e regional, suas
indústrias, empresas e organizações diversas demandem à academia para suas
necessidades de tecnologia, de inovação, de novos modelos de gestão, de novos
produtos e de qualificação de seus recursos humanos. E para que isso flua
naturalmente, as universidades e os institutos de pesquisa estão se instalando na área
do Parque.
A Faculdade Biopark nasce neste ambiente dinâmico, onde a inovação, a
tecnologia, o empreendedorismo, a pesquisa científica, a aplicabilidade prática dos
conhecimentos e o desenvolvimento humanos são valores condutores das ações
acadêmicas no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como nos procedimentos de
gestão e relacionamento com a comunidade interna e externa.

1.1. MISSÃO
“Promover a educação, por intermédio da criação, manutenção e administração
de estabelecimentos de ensino, em todos os graus e níveis, voltados ao
desenvolvimento educacional e cultural dos seus educandos beneficiários”.
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1.2. VISÃO DE FUTURO
A Faculdade Biopark envidará esforços para “Ser reconhecida como instituição
de ensino superior inovadora, que estimula o empreendedorismo, voltada para o
desenvolvimento humano, econômico e social”.

1.3. METODOLOGIA INOVADORA DE APRENDIZAGEM
A aprendizagem ativa a ser adotada nos cursos estimulará o aprendiz a buscar
os conhecimentos necessários para a solução dos temas, desafios, exercícios e
problemas em estudo, onde, além dos conteúdos curriculares, os alunos também
estudarão diversos temas importantes para o desenvolvimento das competências que
contribuirão para a formação de um profissional com conhecimentos abrangentes de
sua área de atuação.
O modelo educacional de ensino-aprendizagem adotado pelos professores se
apoia nos seguintes pontos:
a) Desenvolvimento dos programas de aprendizagem articulando teoria e
prática;
b) Ação educativa centrada na participação e envolvimento efetivo do
estudante;
c) Desenvolvimento de atividades teórico práticas mediadas pelo emprego de
tecnologias modernas;
d) Execução do conteúdo de ensino-aprendizagem sempre que possível
relacionado a problemas reais da profissão e/ou situações simuladas.
O modelo metodológico de condução das aulas incentivará o envolvimento do
estudante nas atividades do curso, através da utilização da estratégia de sala de aula
invertida, estudo em grupos, debates, observações, estudo de casos, visitas técnicas,
viagens de estudo, seminários, participação em eventos científicos da área, atividades
colaborativas que priorizem a interação entre os grupos, o trabalho com projetos, entre
outras estratégias e técnicas que os docentes conhecem e empregam nas atividades
de aprendizagem.
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A premissa maior do modelo educacional da Faculdade Biopark, o
protagonismo estudantil, as atividades realizadas em sala, laboratório ou campo, são
sempre baseadas em metodologias ativas.
1.4. ESPAÇOS PEDAGÓGICOS
Além de apostar em um ensino moderno e diferenciado, este Estabelecimento
de Ensino conta com profissionais capacitados e estruturas adequadas para
proporcionar aos estudantes um ambiente de aprendizagem com acesso à tecnologia,
difusão da cultura, do conhecimento e da inovação.
Dentre os recursos físicos já instalados podem ser citados:
- Salas de aula;
- Biblioteca;
- Laboratório de Informática;
- Laboratório de Microbiologia;
- Laboratório de Tecnologia de Alimentos;
- Laboratório de Química I;
- Laboratório de Química II;
- Laboratório de Análises Clínicas;
- Laboratório de Tecnologia Farmacêutica;
- Laboratório Compressora;
- Laboratório de Revestimento;
- Laboratório de Emblistadeira;
- Laboratório de Controle de Qualidade;
- Laboratório de Análise Instrumental;
- Sala dos Professores;
- Sala da Equipe Pedagógica;
- Secretaria Acadêmica;
- Equipamentos de multimídia, em todas as salas de aula.
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2. GESTÃO EDUCACIONAL
A estrutura organizacional e administrativa da Faculdade Biopark se divide em
dois grandes grupos: Órgãos da Administração Superior e Órgãos de Administração
Básica.
Cada grupo de órgãos se estrutura segundo um caráter que orienta suas
funções, suas competências e seu lugar na hierarquia da Instituição: deliberativo,
consultivo, executivo e suplementar. Nas duas instâncias deliberativas está prevista a
participação dos docentes e discentes. Também, no Conselho Superior haverá a
participação de um representante da comunidade externa. Todos os docentes que
ministram aulas em um curso podem integrar o Colegiado daquele curso e ter voz e
voto naquele Colegiado, conforme o Regimento Institucional da Faculdade Biopark.
Com a representação docentes, discente e dos técnico-administrativos nos
conselhos deliberativos da Faculdade Biopark, existe a possiblidade de trânsito das
informações, dos anseios e sugestões da comunidade acadêmica, da administração
básica para a superior, bem como o retorno para a base das discussões e
deliberações havidas nos conselhos deliberativos.
Ao estruturar sua administração desta forma a Faculdade Biopark quer
vivenciar na prática aquilo que defende em sua filosofia institucional, a valorização
dos profissionais que atuam na Instituição, do seu corpo discente, a valorização da
democracia e do diálogo como estilo de gestão e como dimensões norteadoras do
seu modo de ser e de fazer educação superior. A gestão participativa, envolvendo
todos os segmentos da comunidade acadêmica é a forma de permitir a manifestação
de ideias e opiniões e de debater posições, no momento de tomada de decisões.

2.1. DIREÇÃO
O Diretor é a pessoa responsável pela organização e gestão das atividades
realizadas na Faculdade Biopark, do ponto de vista acadêmico e administrativo.
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2.2. COLEGIADO DE CURSO
O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da Administração
Básica da Faculdade Biopark, encarregado da coordenação didática, da elaboração e
acompanhamento da política de ensino, pesquisa e extensão do referido curso.
Cada curso será administrado por um Colegiado, formando unidades
interdependentes entre si, ligadas à Direção da Faculdade Biopark. O Colegiado de
Curso, é formado pelo Coordenador de Curso, seu Presidente; pelo NDE respectivo;
pelos professores do curso; e pela representação discente.
2.3. EQUIPE PEDAGÓGICA
A Equipe Pedagógica é responsável pela coordenação das ações didáticopedagógicas da Faculdade Biopark, ou seja, um trabalho de liderança que ajuda a
Instituição a desempenhar melhor o seu processo de ensino-aprendizagem.
2.4. COORDENAÇÃO DE CURSO
O Coordenador de Curso é o elo entre o estudante, a Faculdade Biopark e os
professores. Organiza todas as atividades do curso visando o melhor funcionamento
das mesmas.
O coordenador está preparado para acompanhar, com empenho e interesse, a
vida acadêmica dos alunos, os problemas do corpo docente e os planos das atividades
de ensino e aprendizagem, objetivando sempre os melhores resultados de
aprendizagem para os estudantes.
Quando surgirem dificuldades ou dúvidas sobre a aprendizagem é a
Coordenação do Curso que o estudante deve procurar. O Coordenador é o gestor do
curso, responsável por acompanhar o desempenho dos estudantes, d corpo docente
e do curso de modo geral.
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2.5. OS COORDENADORES DOS CURSOS

Curso

Duração

Período

Coordenador

Email

Administração

4 anos

Noturno

Hermes João
Inácio

hermes.inacio@biopark.com.br

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

2,5 anos

Noturno

Roberta R.
Parcianello

ads.curso@biopark.com.br

Bacharel em
Ciência e
Tecnologia

3 anos

Vespertino
e Noturno

Daniele Wolfart

daniele.wolfart@biopark.com.br

Farmácia

4,5 anos

Matutino e
Vespertino

Graziella
Melissa de
Vignali
Florence Miola

graziella.miola@biopark.com.br

Engenharia de
Software

4 anos

Noturno

Daniele Wolfart

daniele.wolfart@biopark.com.br

Engenharia de
Bioprocessos e
Biotecnologia

5 anos

Matutino e
Noturno

Joel Cordeiro
Júnior

joel.junior@biopark.com.br

3. OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
No Brasil os cursos de graduação são organizados com base em legislação
específica. Esta legislação é elaborada pelo Conselho Nacional de Educação – CNE
e pelo Ministério da Educação – MEC.
Nas Faculdades os cursos de graduação precisam ser autorizados para
poderem iniciar suas atividades. E posteriormente, precisam ser reconhecidos pelo
MEC, para os diplomas emitidos tenham valor.
A organização dos cursos se dá através do Projeto Pedagógico do Curso –
PPC. Nele estão contidas todas as informações necessárias para garantir uma boa
formação aos estudantes matriculados. No PPC consta a matriz curricular, com todo
os projetos/disciplinas que serão desenvolvidos ao longo dos semestres, as
orientações sobre o estágio supervisionado e sobre o TCC, bem como outras
informações importantes.
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O Projeto Pedagógico do Curso é elaborado seguindo as Diretrizes Curriculares
Nacionais – DCN, publicadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas
pelo Ministério da Educação, para cada curso.

4. A VIDA ACADÊMICA
A vida acadêmica tem regras muito próprias, que devem ser observadas pela
comunidade acadêmica para que todas as ações realizadas por professores e por
estudantes sejam válidas à luz da legislação educacional em vigor.
O Regimento da Faculdade Biopark regulamenta todo o funcionamento da
instituição. Todas as definições que constam no Regimento devem ser observadas
por todos, por professores, estudantes, técnico-administrativos, coordenadores de
curso e dirigentes. A observação do que está definido no Regimento Institucional é
muito importante para garantia dos direitos de todos. O que consta no Regimento está
baseado em legislação própria, emitida pelo Conselho nacional de Educação e pelo
Ministério da Educação.
Apresentamos a seguir os pontos mais importantes relacionados com a vida
acadêmica, que devem ser observados por todos.

4.1. MATRÍCULA E INGRESSO NOS CURSOS
As formas de ingresso aos cursos de graduação da Faculdade Biopark são:
✓ Por processo seletivo/vestibular;

✓ Por transferência de uma outra instituição sem interrupção dos estudos;
✓ Como Portador de Diploma de Curso Superior pode ingressar, se houver;
vagas no curso pretendido.
Para a efetivação da matrícula nos cursos de graduação, o estudante ou seu
responsável legal deve apresentar na Secretaria Acadêmica da Instituição a seguinte
relação de documentos:
I.

Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo aluno ou seu

representante legal e entregue na Secretaria desta Instituição de Ensino;
II. Certidão de Nascimento- cópia e original;
III. Carteira de Identidade – RG, cópia e original;
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IV. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF- cópia e original;
V. Título de Eleitor – cópia e original
VI. Foto 3x4;
VII. Comprovante de residência, prioritariamente a fatura de energia elétrica cópia e original;
VIII. Histórico Escolar original ou Declaração de conclusão do Ensino Médio
quando o histórico ainda não estiver emitido;
IX. Declaração, pelo requerente ou seu representante legal, de que conhece e
aceita as disposições deste Regimento Escolar;
X. Termo de cessão de uso de imagem devidamente preenchido e assinado
pelo aluno ou representante legal no ato da matrícula;

4.2. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA
A cada semestre letivo o acadêmico deve realizar a sua rematrícula via Portal
do Acadêmico ou pessoalmente na Secretaria Acadêmica da Instituição, de acordo
com as datas estipuladas no Calendário Acadêmico.
Por isso é importante ficar atento aos procedimentos e prazos estabelecidos. A
não renovação da matrícula nos prazos estabelecidos implica em abandono do curso.
Para renovar a matrícula (rematrícula), o aluno deverá observar os seguintes
procedimentos:
✓ Respeitar o período previsto no Calendário Acadêmico;
✓ Estar com a situação financeira regularizada (mensalidades quitadas);
✓ Efetuar o pagamento da primeira parcela da semestralidade;
✓ Dar o aceite ao contrato de rematrícula, no portal do aluno.

4.3. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Se por alguma razão o estudante matriculado precisar afastar-se dos estudos
por algum período, é possível fazer o trancamento da matrícula do curso desde que
se observem as seguintes ressalvas:
✓ O trancamento da matrícula não é permitido no primeiro semestre do curso;
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✓ O trancamento não assegura ao aluno, formar-se no mesmo currículo que
cursava, pois se ocorrerem mudanças, durante o período de afastamento, o
aluno fica sujeito a processo de adaptação de estudos.
✓ O pedido de trancamento de matrícula pode ser feito a qualquer momento,
exceto no primeiro semestre.
✓ Não são concedidos trancamentos sucessivos e não consecutivos que, em seu
conjunto ultrapassem 2 (dois) anos.
✓ O aluno que ingressar na Faculdade Biopark por transferência de outra
instituição é vedado o trancamento de matrícula naquele semestre.
➢ Vale sempre ressaltar que os procedimentos institucionais estão
baseados na legislação que rege o Ensino Superior e que estão em
vigor. Por isso, não é possível flexibilizar procedimentos para
atender situações específicas da vida particular dos estudantes. A
legislação deve ser cumprida.

4.4. REABERTURA DE MATRÍCULA
Caso tenham feito trancamento de matrícula, a reabertura pode ser realizada
respeitando o prazo máximo de dois anos de afastamento e está condicionada à
existência de vaga no curso.
Quando o período de afastamento for muito prolongado e o tempo máximo de
integralização curricular for ultrapassado, o interessado deve passar por novo processo
seletivo e solicitar o aproveitamento dos componentes curriculares com aprovação.
Este é um dispositivo legal que exige que o aluno faça novo processo seletivo para
ficar dentro do tempo máximo previsto pelo Faculdade Biopark para a conclusão do
curso. Com novo processo seletivo o aluno nesta condição ganha um novo tempo
para concluir seu curso.

4.5. TRANSFERÊNCIA
No limite das vagas existentes, a Faculdade Biopark aceitará transferência de
alunos provenientes de cursos iguais ou equivalentes aos seus cursos de graduação.
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Os documentos são analisados pela coordenação do curso, que emite parecer, que
sendo favorável, informa o interessado que pode efetuar sua matrícula.
As disciplinas cursadas, com aprovação, na instituição de origem, e que
apresentem pelo menos 75% de equivalência, em termos de carga horária e do
conteúdo da ementa, serão aproveitadas para fins de cumprimento da carga horária
do curso.
A solicitação da transferência é feita na Secretaria Acadêmica da Faculdade
Biopark. No momento de solicitação o aluno preenche o requerimento e para que seu
pedido seja analisado ele precisa entregar o Histórico Escolar e os Planos de Ensino
das disciplinas cursadas com aprovação.
Estes documentos são importantes para que a Coordenação do Curso faça a
análise do aproveitamento dos estudos realizados.
Após a análise feita o aluno interessado na transferência é comunicado do
resultado e poderá fazer a sua matrícula no curso pretendido.

4.6. TRANSFERÊNCIA INTERNA
É o deslocamento do vínculo do aluno para outro curso da Faculdade Biopark,
em caso de vaga no turno ou curso pretendido pelo requerente.
Atenção 1: os pedidos de transferência interna devem ser protocolados na
Secretaria da Instituição no prazo previsto no Calendário Acadêmico, devendo indicar
o curso e o turno pretendidos.
Atenção 2: Mas é preciso considerar que também na transferência interna
deve ser observada a regra legal de transferência para um curso afim.

4.7. FREQUÊNCIA
A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos
alunos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. Desta forma, é
obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas.
A frequência às atividades do Estágio Supervisionado é definida no
regulamento, de cada curso, para esta atividade.
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4.8. ABONO DE FALTAS
A legislação da educação superior no país, não permite o abono de faltas.
Mesmo em caso de doença comprovada, o limite de faltas não poderá ultrapassar a
25% da frequência total. A frequência é computada por projeto/disciplina.
Mas a legislação contempla alguns mecanismos para apoiar os estudantes em
algumas situações, conforme descrito no item do regime domiciliar.

4.9. REGIME DOMICILIAR
O Regime Domiciliar é um Regime Especial de Aprendizagem, como
compensação por ausência às aulas, de acordo com a legislação em vigor. Este
regime visa atender situações muito específicas, que permitem à ausência às aulas,
sem resultar em reprovação por faltas. Este benefício será concedido:
I.

À aluna em estado de gestação ou em período pós-parto nos termos da
legislação vigente;

II.

Ao aluno portador de afecção congênita ou adquirida, infecções, traumatismo
ou outras condições mórbidas com incapacidade física relativa incompatível
com a frequência às atividades escolares;

III.

Ao aluno militar convocado para manobras militares, exercício de apresentação
das reservas ou cerimônias cívicas nos termos da legislação vigente;

IV.

Ao aluno que comprovar a participação em atividades esportivas de caráter
oficial nos termos da legislação vigente;

V.

Ao aluno que comprovar o regime de trabalho por escala.
O regime especial será efetivado sob forma de exercício domiciliar, desde que

o aluno necessite de um afastamento por período igual ou superior a 15 (quinze dias).
Atenção: O período de Regime Especial de Aprendizagem, em hipótese
alguma, poderá ultrapassar o final do semestre letivo. Isso significa que mesmo
estando afastado da sala de aula o estudante deverá cumprir

todas as tarefas

indicadas pelos professores, dentro do período do semestre letivo, inclusive provas
ou outros mecanismos de avaliação da aprendizagem.
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4.10. O MODELO DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem será composta de itens/instrumentos: 1.
Exercícios de Compreensão/provas objetivas; 2. Provas Discursivas; 3. Avaliação do
Projeto Integrador,
Exercícios de Compreensão: Os exercícios de compreensão serão a forma de
avaliar o estudo independente e a aprendizagem do aluno, versando sobre o conteúdo
da semana, disponibilizado ao estudante em ambiente online. Os exercícios de
compreensão são avaliações realizadas em datas já definidas no calendário de
atividades do curso, e são baseadas nos conteúdos elencados na Trilha de
Aprendizagem Independente, do curso. Constituem-se de exercícios objetivos e
desafios e, ao término, é repassado o gabarito (feedback).
Avaliação Discursiva: são aplicadas duas provas discursivas, por semestre, em
datas definidas no calendário de atividades do curso, baseadas nos conteúdos
acumulados e desenvolvidos, no estudo independente e em sala de aula.
O Instrumento Avaliativo terá 20 questões, das quais quatro serão dissertativas,
mas o peso de cada questão será o mesmo. A questão deve ser estilo ENADE e,
portanto, o rigor aplicado tanto nas questões objetivas quanto dissertativas é o mesmo.
Serão aplicados, ao final de cada bimestre.

4.11. ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Os estágios supervisionados quando constam no Projeto Pedagógico do Curso
- PPC, caracterizam-se como atividades de prática, pré-profissional, exercidas em
situações reais ou simuladas de trabalho.
Sendo que, para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total
do estágio, prevista no regulamento do estágio do curso, nela podendo incluir as horas
destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.
O Estágio Supervisionado prevê a assinatura de instrumentos legais, convênio
e termo de compromisso, firmados entre o estudante, a Instituição e a empresa onde
será realizado.
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No decorrer do curso o estudante pode realizar duas modalidades de estágio:
o Estágio Supervisionado Obrigatório, previsto na matriz curricular do curso e o
Estágio não obrigatório.

4.11.1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
Nos cursos de graduação em que o Estágio Supervisionado consta na matriz
curricular ele é obrigatório e deve ser executado pelo estudante para poder concluir o
curso. Sua duração é definida pela legislação em vigor e sua organização segue um
regulamento organizado pelo Colegiado do Curso.
Em cada curso de graduação, quando está previsto o Estágio Supervisionado,
o mesmo será orientado por um Regulamento, no qual estão previstas todas as
orientações necessárias para a boa execução das atividades.
Conhecer o regulamento do estágio é muito importante para o bem
desempenho do estudante. Também o Estágio segue definições legais que devem ser
observadas por todos, estudantes, professores, coordenadores de curso e
orientadores/supervisores de estágio.

4.11.2. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
O estágio não obrigatório ou extracurricular visa ao aprimoramento dos
conhecimentos adquiridos no curso. Este estágio é realizado com a intermediação de
agentes de integração, que têm como objetivo a captação de oportunidades,
administração do programa, formalização da situação do estágio, em conformidade
com a legislação vigente específica.

4.12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares terão a finalidade de enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e
profissional.
O que caracterizará este conjunto de atividades será a flexibilidade de carga
horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante no decorrer
do curso, durante o semestre ou ano letivo, de acordo com a legislação vigente.
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Atividades complementares são obrigatórias, devem ser cumpridas, pois fazer parte
da carga horária total do curso.

4.13. ESTUDOS OBRIGATÓRIOS POR LEI
Na legislação do Ensino Superior no Brasil está definido que alguns estudos
devem ser realizados pelos estudantes de todos os cursos. Dentre esta
obrigatoriedade estão:
1. Direitos Humanos – regulamentado pela Resolução nº 1, de 30 de maio
de 2012, da Presidência da República - Estabelece Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos.
2. Meio Ambiente – regulamento pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, da
Presidência da República. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
3. Diversidade Cultural – regulamentada pela Resolução nº 1, de 17 de junho
de 2004, do CNE. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
Estes estudos podem ser realizados de diversas formas na Faculdade Biopark.
Através de CPP – Módulos de Competências Pessoais e Profissionais, palestras,
eventos, estudos independentes, oficinas pedagógicas, dentre outras modalidades,
definidas pela Coordenação do Curso.

4.14. INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida
por alunos de graduação em diversas áreas do conhecimento. Em geral, os
estudantes que se dedicam a esta atividade possuem pouca ou nenhuma experiência
em trabalhos ligados à pesquisa científica (daí o nome de "iniciação"), sendo este seu
primeiro contato com essa prática.
A Faculdade Biopark se estrutura num contexto otimizado para o
desenvolvimento de pesquisas por docentes e estudantes, tendo em vista que está
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dentro de um Parque Cientifico Tecnológico, facilitando e incentivando a prática da
pesquisa.

4.15. A EXTENSÃO
A Extensão, na Faculdade Biopark será o caminho utilizado para promover sua
inserção efetiva na comunidade local e regional, identificando seus desafios e
problemáticas e transformando-os em conteúdo de estudos e pesquisas, para
atividades diversas, como programas, projetos de aprendizagem e temas de projetos
integradores e devolvendo à sociedade resultados e produtos.
As atividades de extensão serão estimuladas nos cursos de graduação, através
de atividades curriculares e extracurriculares.

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

5.1. SECRETARIA ACADÊMICA
A Secretaria da Instituição é responsável pelos procedimentos relativos à
vida escolar e acadêmica dos alunos desde a matrícula até a conclusão do Curso.
Neste setor, os estudantes podem solicitar a expedição de certidões, históricos,
declarações, certificados e diplomas, dentre outros documentos relativos à vida
acadêmica e escolar.
Contato: Telefone: (45) 2036-3607

E-mail: secretaria@biopark.com.br

5.2. SETOR FINANCEIRO
Este setor é responsável pela gestão financeira da Instituição de Ensino, bem
como o controle do recebimento das mensalidades dos alunos. O pagamento das
mensalidades pode ser realizado em agências bancárias, lotéricas, farmácias,
supermercados e outros estabelecimentos que recebam boletos bancários. As
mensalidades em atraso e a realização de eventual negociação dos valores
pendentes devem ser solicitadas junto ao Setor Financeiro da Instituição de Ensino.
Contato: Telefone: (45) 2036-3625

E-mail: financeiro@biopark.com.br
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5.3. BIBLIOTECA
O acervo de livros e outras publicações estão disponíveis na biblioteca
(localizada no 2º piso da Instituição). O acesso a esse acervo pode ser realizado
através do “Sistema Bibliotecário On-Line” ou até mesmo, na própria Biblioteca. Pelo
sistema, o aluno consegue consultar a existência e a disponibilidade dos livros,
renovar e reservar exemplares. Para o empréstimo de livros o aluno deverá
apresentar a “Carteira de Usuário”.

Regras de empréstimos na Biblioteca:
EMPRÉSTIMOS
Usuário

Material

Qtd Itens

Prazo

Alunos de Graduação

Livros (Títulos diferentes)

4

7 dias

Colaboradores

Livros (Títulos diferentes)

4

14 dias

Alunos de Pós-Graduação

Livros (Títulos diferentes)

4

14 dias

Professores

Livros (Títulos diferentes)

8

14 dias

Observações:
1. O não cumprimento do prazo para a devolução dos livros acarretará em uma multa DIÁRIA no
valor de R$ 2,00, sendo contabilizado, dias úteis, finais de semanas e feriados, multiplicado pela
quantidade de materiais emprestados.
2. A renovação de empréstimo de obras deve ser realizada na data programada para a devolução,
podendo ser feita no balcão de atendimento da biblioteca de posse do material ou on-line através
do Portal do Acadêmico.

Contato: Telefone: (45) 2036-3621

E-mail: biblioteca@biopark.com.br

6. APOIO AO ESTUDANTE
Em relação ao atendimento aos estudantes, Faculdade Biopark possui diversos
setores, com a finalidade de atender, orientar e encaminhar demandas dos alunos.
A Faculdade Biopark possui:
a) Atendimento Psicopedagógico será um programa em que professores e
outros profissionais identificarão e encaminharão os alunos que apresentarem
dificuldades de aprendizagem para atendimento especializado a ser realizado por
profissional da área de Psicologia ou Psicopedagogia. O objetivo deste atendimento
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é o de orientar e auxiliar os alunos para a solução de problemas acadêmicos e/ou
relacionais que podem interferir no seu processo de aprendizagem.
b) Programa de Bolsas de Estudos disponibiliza bolsas de estudo aos alunos
dos cursos de graduação, a estudantes sem diploma de nível superior. O tipo de bolsa
oferecida é a Bolsa Integral ou Parcial. As informações sobre bolsas de estudo são
fornecidas pelo Setor Financeiro. Além disso, será disponibilizado aos estudantes
outros programas de crédito estudantil como o FIES, PROUNI e descontos
corporativos.
c)

Programa

de

Monitoria

busca

complementar

às

necessidades

pedagógicas, por meio de ações desenvolvidas através da monitoria de alunos com
elevado desempenho. A monitoria é realizada em horários estabelecidos pela
Coordenação do Curso, em conjunto com o professor do componente curricular a ser
monitorado, contemplando as necessidades dos alunos, em processo de monitoria,
de tal modo que não sejam prejudicados os trabalhos escolares normais destes e nem
do monitor.
A monitoria funcionará pela publicação de edital, que será amplamente
divulgado entre os estudantes, de modo que os interessados em serem monitores
possam se inscrever, assim como os que desejarem frequentar a monitoria.
d) Programa de Nivelamento como um programa de apoio aos discentes que
propicia ao aluno o acesso ao conhecimento básico em disciplinas importantes para
os estudos universitários.
e) Programa de coaching pedagógico tem a finalidade de acompanhar de
forma individual estudantes que possam ser enquadrados basicamente em duas
situações: a) Dificuldades de aprendizagem e de ambientação ao curso e aos estudos
de modo geral. b) Altas habilidades e ou competências específicas identificadas e que
o estudante apresenta dificuldades de organizar suas atividades para melhor
desenvolver-se acadêmica e profissionalmente.
f) Ações de estímulo à permanência envolvendo a Semana de Acolhimento;
Orientações Especiais dadas pelos coordenadores e professores; Integração com
estudantes de sucesso dos cursos; Pesquisa de satisfação no decorrer de cada
semestre letivo; Programa de Apoio ao Estágio Extracurricular Remunerado.
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g) Programa de mentoria com a finalidade de apoiar estudantes no
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de desenvolvimento de produtos,
processos, sistemas, entre outros.
h) Programa de Apoio a Estudantes portadores de necessidades
educativas especiais para poderem permanecer no curso até sua conclusão.
i) Ouvidoria será um canal de atendimento às demandas dos estudantes. Suas
demandas serão registradas e enviadas para os setores demandados para
encaminhamentos e solução de problemas.
j) A comunicação através das redes sociais através das quais o aluno
tomará conhecimento dos eventos e atividades que ocorrerem na Faculdade Biopark.
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