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CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

O Calendário Acadêmico da Faculdade Tecnológica Latino Americana - FATLA tem 

por objetivo orientar a comunidade acadêmica facilitando o planejamento das ações 

didático/pedagógicas desenvolvidas em cada semestre letivo. 
O Semestre Letivo 2019/1 tem início no dia 18 de fevereiro e o encerramento no dia 

13 de julho, totalizando 120 dias letivos, não incluídos os dias de Exames Finais. 
O semestre 2019/2 inicia no dia 29 de julho e encerra dia 20 de dezembro com 120 

dias letivos, não incluídos os Exames Finais, conforme determina a legislação vigente. 
Em cada semestre as aulas ocorrem nos seguintes horários: 
Turno da Manhã: Início 08h 
Término: 11h 30min 
Turno da Noite: Início 19h 
Término: 22h 30min 
 

 

 

Resolução nº 025 de 28 de novembro de 2018 

 

 

Assessoria de Ensino 
                                                                                                                           Assessoria Pedagógica  
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1. FERIADOS E DATAS ESPECIAIS 
JANEIRO 
01 (3ª f.): Confraternização Universal - Feriado Nacional 
02: Início da Divulgação e das inscrições aos Cursos de Pós-Graduação 
FEVEREIRO 
02 (Sáb): Nossa Sra. dos Navegantes - Feriado Regional 
15 (6ª f.): Reunião de Professores - Planejamento 2019/1 
18 (2ª f.): Início do semestre letivo 2019/1 
MARÇO 
04 (2ª f.): Feriado Especial 
05 (3ª f.): Carnaval - Feriado  
16 (6ª f ): Término das inscrições para os cursos de Pós-Graduação  
22 (6ª f.): Início das aulas dos Cursos de Pós-Graduação 
ABRIL 
19 (6ª f.): Paixão de Cristo - Feriado Nacional 
20 (Sáb): Feriado Especial 
21 (Dom): Domingo de Páscoa 
MAIO  
01 (4ª f.): Dia do Trabalho - Feriado Nacional 
27 (2ª f.): Início das Inscrições ao Processo Seletivo 2019/2 
JUNHO 
03 (2ª f.): Início do período de pedidos de Ingresso extravestibular 
20 (5ª f.): Corpus Cristi - Feriado Nacional 
27 (5ª f.): Término das inscrições ao Processo Seletivo 2019/2 
29 (Sáb.): Aplicação da Prova do Processo Seletivo  
JULHO 
01 a 31: Período de inscrições aos Cursos de Pós-Graduação 
02 (3ªf.): Divulgação dos resultados do Processo Seletivo 
02 a 05: Período de Matrícula aos alunos novos  
08 a 12: Período de Rematrícula para 2019/2 
29 (2ªf.): Início do Semestre Letivo de 2019/2 
31 (4ªf.): Término do período de pedidos de Ingresso extravestibular 
SETEMBRO 
07 (Sáb.): Independência do Brasil - Feriado Nacional  
20 (6ªf.): Revolução Farroupilha - Feriado Estadual  
OUTUBRO 
12 (Sáb.): Nossa Senhora Aparecida - Feriado Nacional 
14 (2ªf.): Antecipação do Feriado do Dia do Professor (15/10) 
15 (3ªf.): Início das Inscrições ao Processo Seletivo 2020/1 
NOVEMBRO 
02 (Sáb.): Finados - Feriado Nacional 
15 (6ªf.): Proclamação da República - Feriado Nacional 
DEZEMBRO 
05 (5ªf.) Término das inscrições ao Processo Seletivo 2020/1 
07 (Sáb.): Aplicação da Prova de Processo Seletivo 2020/1 
10, 11 e 12: Período de Matrícula aos alunos novos 
16, 17 e 18: Período de Rematrícula para 2020/1 
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2. DIAS LETIVOS 2019 

 

 
1º Semestre - 2019 

 

 

 

 2ª.f 3ª.f 4ª.f 5ª.f 6ª.f Sáb. Total 

Fevereiro 18 
25 

19 
26 

20 
27 

21 
28 

22 
 

23 
 

 
10 

Março  - 
04 
11 
18 
25 

- 
05 
12 
19 
26 

- 
06 
13 
20 
27 

- 
07 
14 
21 
28 

01 
08 
15 
22 
29 

02 
09 
16 
23 
30 

 
 

24 

Abril 01 
08 
15 
22  
29 

02 
09 
16 
23 
30 

03 
10 
17 
24 
- 

04 
11 
18 
25 
- 

05 
12 
19 
26 
- 

06 
13 
20 
27 
- 

 
 

24 

Maio - 
06 
13 
20 
27 

- 
07 
14 
21 
28 

01 
08 
15 
22 
29 

02 
09 
16 
23 
30 

03 
10 
17 
24 
31 

04 
11 
18 
25 
- 

 
 

26 

Junho - 
03 
10 
17 
24 

- 
04 
11 
18 
25 

- 
05 
12 
19 
26 

- 
06 
13 
20 
27 

- 
07 
14 
21 
28 

01 
08 
15 
22 
29 

 
 

24 

Julho 01 
08 

02 
09 

03 
10 

04 
11 

05 
12 

06 
13 

 
12 

Total de Encontros 20 20 20 20 20 20 120* 

 

 

* Não Incluídos Exames Finais 

Dia     - Feriado 

Dia     - Conclusão Avaliação G1 

Dia     - Conclusão Avaliação G2 
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2º Semestre - 2019 
 
 
 
 
 

 2ª.f 3ª.f 4ª.f 5ª.f 6ª.f Sáb. Total 

Julho 29 30 31 - - - 03 

Agosto - 

05 

12 

19 

26 

- 

06 

13 

20 

27 

- 

07 

14 

21 

28 

01 

08 

15 

22 

29 

02 

09 

16 

23 

30 

03 

10 

17 

24 

31 M/T 

 

28 

Setembro 02 

09 

16 

23 

30 

03 

10 

17 

24  

04 

11 

18 

25 

05 

12 

19 

26 

06 

13 

20 

27 

07 

14 

21 
 28 M/T      

 

 

24 

Outubro - 

07 

14 

21 

28 

01 

08 

15 

22 

29 

02 

09 

16 

23 

30 

03 

10 

17 

24 

31 

04 

11 

18 

25 

5 / 10 T 

05 

12  

19 

26 M/T 

- 

 

 

27 

Novembro - 

04 

11 

18 

25 

- 

05 

12 

19 

26 

- 

06 

13 

20 

27 

- 

07 

14 

21 

28 

01 

08 

15 

22 

29 

02 

09 

16 

23 

30 

 

 

24 

Dezembro 02 

09 

16 

03  

10 

 

04  
11 

 

05 

12 

 

06 

13 

20 

07  

14 

 

14 

Total de Encontros 20 20 20 20 20 20 120* 

 

 

* Não Incluídos Exames Finais 

Dia     - Feriado 

Dia     - Conclusão Avaliação G1 

Dia     - Conclusão Avaliação G2 
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PERFIL INSTITUCIONAL 

A Faculdade Tecnológica Latino Americana, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição de ensino superior, mantida 

pela UNINPE - UNIVERSO INTERATIVO PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação Civil com sede na Av. Baltazar de 

Oliveira Garcia, 4879 - Prédio 4 - Rubem Berta  - Cep: 91180.001, na cidade de Porto Alegre/RS, 

devidamente inscrita no CNPJ sob n° 11.242.045/0001-99. 

 A Faculdade Tecnológica Latino Americana rege-se pela Legislação do Ensino Superior, pelo 

Contrato Social da Mantenedora, pelo Regimento Interno e por Regulamento Próprio.  

 Segundo seu Regimento Interno, a FATLA tem como objetivos institucionais: 

. estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo para a criação de novos 

conhecimentos; 

. incentivar a pesquisa científica e a inovação tecnológica, como meios eficazes para melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos; 

. investir em ciência e tecnologia, buscando estratégias de desenvolvimento socioeconômico, 

melhorando índices em áreas como saúde, educação, meio ambiente, agricultura, energia, serviços, 

comunicações e segurança pública; 

. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção nos mais diversos 

setores profissionais, com participação contínua no desenvolvimento da sociedade local, regional e 

brasileira; 

. promover a responsabilidade social no que se refere à sua contribuição à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

científica, tecnológica e artística e do patrimônio cultural; 

. estimular a atenção aos problemas do mundo atual em seus avanços e retrocessos, prestando serviços 

especializados à comunidade; 

. promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação do conhecimento científico e tecnológico gerados na instituição; 

. informar à sociedade em geral bem como ao poder público e segmentos privados, em todas as 

instâncias, sobre a importância das ações desenvolvidas na instituição, criando parcerias para um 

melhor desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

 

Missão  

“Formar profissionais com visão ética e global nas mais diversas áreas do conhecimento, para 

exercer sua prática com competência, capacidade empreendedora e responsabilidade social, visando ao 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade”. 

A FATLA, no cumprimento de sua Missão, terá como VISÃO: 
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“Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida local e regionalmente como Centro de 

Excelência no ensino e na pesquisa dos diversos campos do conhecimento, atendendo às inovações 

tecnológicas, bem como ser uma referência na formação de profissionais orientados para a 

transformação das comunidades onde atuam e da sociedade em geral”. 

 

Valores  

. Comprometimento - Com a satisfação de nossos Alunos, Colaboradores e da Sociedade. 

. Ética - Nos relacionamentos, nas práticas legais e na responsabilidade social. 

. Humanização - Respeitando as diferenças, a dignidade humana e bem-estar a todos os envolvidos no 

processo de ensino. 

. Inovação e melhoria contínua - Estimulando o desenvolvimento do espírito científico, da inovação 

tecnológica e do pensamento reflexivo para a criação de novos conhecimentos.  

. Resultado - Formando diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, verdadeiramente aptos para 

a inserção nos mais diversos setores profissionais, com participação contínua no desenvolvimento da 

sociedade. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

1. São órgãos da Faculdade Tecnológica Latino Americana: 

1.1 Deliberativos: Conselho Superior e Colegiado de Curso 

1.2 Consultivos: Comitê Gestor 

1.3 Executivos: Direção e Coordenação de Cursos 

2. Dos Órgãos Suplementares  

2.1 Assessorias 

2.2 Responsáveis pelos Setores Técnico-Administrativos: Secretaria Executiva, Secretaria Acadêmica, 

Biblioteca, Laboratórios e Serviço de Atendimento Psicopedagógico.  

 

Organograma  
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ASSESSORIAS 

 
COMITÊ GESTOR 

 

Coordenação Administrativa 

 

Coordenação Assuntos Comunitários  

 

Coordenação de Ensino  

 

ACADÊMICOS 

CPA 

CONSELHO SUPERIOR 

 

MANTENEDORA  

DIREÇÃO 

 

Projetos 

Institucionais 

Ações Comunitárias Eventos e Parcerias 

Laboratórios Estágios 

Colegiado de curso 

Trabalho de Conclusão 

Pós-Graduação 

PESQUISA 

EXTENSÃO 

GRADUAÇÃO SECRETARIA 

ACADÊMICA 

BIBLIOTECA Serviços  

Gerais 

FINANÇAS Recursos Humanos 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Atendimento 

Psicopedagógico 

COMUNIDADE 

DCA / CAS 

ASSESSORIA 

PEDAGÓGICA 

Cursos 

Técnicos 
FATLA 
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 METAS INSTITUCIONAIS 2018 a 2022 

. Processos Seletivos para os Cursos Superiores de Tecnologia já autorizados pelo MEC: 

- Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos 
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 12, de 27/01/16 - D.O.U de 29/01/16 
- Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 12, de 27/01/16 - D.O.U de 29/01/16 
- Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 334, de 26/07/16 - D.O.U de 27/07/16 
- Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores  
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 12, de 27/01/16 - D.O.U de 29/01/16 
- Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 334, de 26/07/16 - D.O.U de 27/07/16 
 
. Processo de Credenciamento em EAD, com solicitação de autorização de novos cursos: 
 - Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Processos Gerenciais - Administração, Letras e Pedagogia. 
 
. Criação e Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelado em Direito e Enfermagem: 
Solicitação de autorização dos cursos encaminhada ao MEC, no período regular de 01 a 15 de outubro passado; 
encontrando-se, ainda, em tramitação. 
 

. Projeção de lançamento de Cursos de Pós-Graduação, no decorrer do ano 2019: 
Direito Material e Processual do Trabalho; Urgência e Emergência para Enfermagem; MBA em Gestão de 

Negócios; Formação de Professores; Tecnologias na Educação. 
 
.  Projeção de lançamento dos Cursos de Extensão, no ano de 2019, nas áreas de:  
- Desenvolvimento Pessoal 
Administração do Tempo - 20h; Marketing Pessoal: aprenda a montar o currículo ideal - 04h; Coaching para 
Autoconhecimento - 40h 
- Empreendedorismo 
Gestão de Pequenos Negócios - 40h; Finanças para Micro e Pequena Empresa - 40h 
-Marketing e Vendas 
Vendas e Trade Marketing - 20h; Gestão da Equipe de Vendas - 40h; Mídias Sociais e Marketing Digital - 30h; Como 
Encantar o seu Cliente - 40h 
- Tecnologia da Informação 
Excel Básico - 25h; Excel Avançado - 30h; VBA para Excel - 25h; Photoshop - 36h; Power Point - 30h; Word - 30h; Word 
Avançado para TCC - 25h; Adobe Illustrator - 25h; Corel Draw - 50h; Internet - 25h. 
- Educação 
Docência e Mediação Pedagógica On-Line - 40h  
- Direito 
Prática em Direito Eleitoral - 27h 

Para a consecução de suas metas, a Faculdade Tecnológica Latino Americana - FATLA, pretende 
desenvolver as suas ações institucionais em três eixos distintos: a formação de profissionais éticos e 
competentes (Missão), a formação de uma imagem de centro de excelência (Visão) e a adoção de um projeto 
político-pedagógico com resultados satisfatórios em termos de desempenho acadêmico, institucional e social 
(Objetivos e Valores). 
 
METODOLOGIA DE TRABALHO 
 A fundamentação metodológica dos Cursos de Graduação da FATLA procura a efetivação da 
intencionalidade que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.  
Entende-se, também, que o aluno deva ser estimulado a buscar o autodesenvolvimento como base de sua 
realização pessoal e profissional. Mais do que oferecer teorias e métodos prontos, os Cursos de Graduação 
devem ensinar - e provocar - o aluno a estudar. As Estratégias Metodológicas a serem utilizadas nos cursos são 
baseadas em projetos interdisciplinares, buscando a solução de problemas, podendo o professor ter o apoio de 
recursos audiovisuais. Estudos de casos poderão ser usados para ilustrar casos reais e facilitar a compreensão 
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do aluno com relação ao uso da teoria na prática. Essas práticas poderão servir de estímulo a debates entre 
alunos e professores a respeito das disciplinas. 

A organização curricular está garantida por mecanismos integradores das diversas unidades em que 
se estrutura o conteúdo e o processo de ensino como um todo de forma a garantir ao graduando a capacidade 
de abordagem multidisciplinar, integrada e sistêmica. Dentre esses mecanismos, destacam-se o papel 
integrador do envolvimento em projetos de investigação científica, os jogos de empresa e os estágios não 
supervisionados durante o curso, sem carga horária computada para a integralização curricular. A metodologia 
de ensino das matérias de formação profissional, além dos tradicionais recursos da exposição didática, estudos 
de caso, dos exercícios práticos em sala de aula, dos estudos dirigidos e independentes e seminários, inclui 
mecanismos que garantam a articulação da vida acadêmica com a realidade concreta da sociedade e os 
avanços tecnológicos. Pode-se também empregar alternativas como multimídia, visitas técnicas, 
teleconferência, Internet e projetos desenvolvidos com parceiros geograficamente dispersos, via Internet.  
 
CURSOS DE GRADUAÇÃO da FATLA 
1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
Autorizado pelo MEC -  Portaria nº 12, de 27/01/16 - D.O.U de 29/01/16 
Modalidade: Presencial 
Turno: Noturno, com complementação aos sábados pela manhã 
Duração: 04 semestres 
Matriz Curricular - Atividades Complementares 
Semestre I        Hora Aula 
Gestão de Pessoas        68 
Inglês Instrumental        68 
Sistemas de Informações Gerenciais      68 
Gestão Empresarial       68 
Matemática Aplicada       68 
Formação de Empreendedores      68 
 
Semestre II 
Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa     68 
Economia e Mercado        68 
Marketing Corporativo       68 
Relações Trabalhistas e Sindicais      68 
Direito, Ética e a Tecnologia da Informação     34 
Gestão da Área de Pessoal       68 
 
Semestre III 
Negociação e Processo Decisório      68 
Metodologia da Pesquisa Aplicada      68 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional     68 
Recrutamento e Seleção por Competência     68 
Projeto de Gestão em Recursos Humanos     68 
Competência e Gestão de Talentos      68 
 
Semestre IV 
Programas de Remuneração e Benefícios     68 
Responsabilidade Social e Qualidade de Vida no Trabalho    68 
Gestão de Desempenho por Organização     68 
Auditoria de Recursos Humanos      68 
Planejamento Estratégico de Recursos Humanos     68 
Consultoria em Recursos Humanos      68 
Disciplina Optativa        34 
Trabalho de Conclusão - TCC        68 
Atividades Complementares       34 
Total Hora Aula        1734 
Disciplinas Optativas 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS      34 
Cidadania e Relações Étnico-Raciais      34 
Gestão Ambiental        34 
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2) Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial  
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 12, de 27/01/16 - D.O.U de 29/01/16 
Modalidade: Presencial 
Turno: Noturno, com complementação aos sábados pela manhã 
Duração: 04 semestres 
Matriz Curricular - Atividades Complementares 
  
Semestre I        Hora Aula 
Gestão de Pessoas        68 
Inglês Instrumental        68 
Sistemas de Informações Gerenciais      68 
Gestão Empresarial       68 
Matemática Aplicada       68 
Formação de Empreendedores      68 
 
Semestre II 
Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa     68 
Marketing Digital         68 
Marketing Corporativo       68 
Relações Trabalhistas e Sindicais      68 
Direito, Ética e a Tecnologia da Informação     34 
Pesquisa Mercadológica       68 
 
Semestre III 
Marketing e Serviços        68 
Gestão de Logística e Suprimentos      68 
Formação de Preços e Custos       68 
Consumidor e Público e Alvo       68 
Ponto Comercial, Merchandising e Layout     68 
Gestão de Varejo e Serviços       68 
 
Semestre IV 
Centros de Distribuição       68 
Planejamento de Vendas        68 
Propaganda, Publicidade e Promoção      68 
Finanças e Orçamento        68 
Controladoria no Atacado e Varejo      68 
Gestão Tributária         68 
Disciplina Optativa                         34 
Trabalho de Conclusão - TCC        68 
Atividades Complementares       34 
 
Total Hora Aula        1734 
 
Disciplinas Optativas 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS      34 
Cidadania e Relações Étnico-Raciais      34 
Gestão Ambiental        34 
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3) Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 334, de 26/07/16 - D.O.U de 27/07/16 
Modalidade: Presencial 
Turno: Noturno, com complementação aos sábados pela manhã 
Duração: 04 semestres 
Matriz Curricular - Atividades Complementares 
 
Semestre I        Hora Aula 
Gestão de Pessoas        68 
Inglês Instrumental        68 
Sistemas de Informações Gerenciais      68 
Gestão Empresarial       68 
Matemática Aplicada       68 
Formação de Empreendedores      68 
 
 
Semestre II 
Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa     68 
Economia e Mercado        68 
Marketing Corporativo       68 
Relações Trabalhistas e Sindicais      68 
Direito, Ética e a Tecnologia da Informação     68 
Gestão da Área de Pessoal       68 
 
Semestre III 
Competências e Gestão de Talentos      68 
Desenvolvimento de Competências de Comunicação    68 
Plano de Negócios         68 
Metodologia da Pesquisa Aplicada       68 
Logística Estratégica        68 
Consultoria Estratégica       68 
 
Semestre IV 
Finanças e Controle       68 
Gestão da Inovação       68 
Gestão da Qualidade       68 
Negociação Global         68 
Gestão de Projetos        68 
Marketing de Relacionamento       68 
Trabalho de Conclusão - TCC       68 
 
Total com 34 horas/aula referente a Atividades Complementares    1734 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS      68 
 
Total com a Disciplina Optativa       1802 
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4) Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores 
Autorizado pelo MEC -  Portaria nº 12, de 27/01/16 - D.O.U de 29/01/16 
Modalidade: Presencial 
Turno: Noturno, com complementação aos sábados pela manhã 
Duração: 05 semestres 
Matriz Curricular - Atividades Complementares 
 
 
Semestre I       Hora Aula 
Introdução a Computação      68 
Algoritmos e Programação I      68 
Inglês Instrumental       68 
Redes de Computadores I      68 
Fundamentos Profissionais      68 
Matemática Aplicada      68 
 
Semestre II 
Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa    68 
Algoritmos e Programação II      68 
Banco de Dados        68 
Redes de Computadores II      68 
Arquitetura e Organização de Computadores     68 
Laboratório de Redes I      68 
 
Semestre III 
Linguagem de Programação para WEB I    68 
Estrutura de Dados       68 
Engenharia de Software       68 
Redes de Computadores III      68 
Gestão da Tecnologia e Inovações Tecnológicas    68 
Laboratório de Redes II      68 
 
Semestre IV 
Linguagem de Programação para WEB II    68 
Tópicos Avançados em Redes I     68 
Sistemas Operacionais      68 
Segurança de Sistemas      68 
Projeto em Redes de Computadores     68 
Gerência de Redes       68 
 
Semestre V 
Administração Avançada de Servidores    68 
Tópicos Avançados em Redes II     68 
Inteligência Artificial      68 
Formação de Empreendedores     68 
Direito, Ética e Tecnologia da Informação    68 
Tecnologias em Redes sem Fio     68 
Disciplina Optativa       34 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC     68 
Atividades Complementares      34 
 
Total Hora Aula       2142 
 
Disciplinas Optativas 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS     34 
Cidadania e Relações Étnico-Raciais     34 
Gestão Ambiental       34 
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5) Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Autorizado pelo MEC - Portaria nº 334, de 26/07/16 - D.O.U de 27/07/16 
Modalidade: Presencial 
Turno: Noturno, com complementação aos sábados pela manhã 
Duração: 05 semestres 
Matriz Curricular - Atividades Complementares 
 
Semestre I       Hora Aula 
Introdução a Computação      68 
Algoritmos e Programação I      68 
Inglês Instrumental       68 
Formação de Empreendedores     68 
Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa    68 
Matemática Aplicada      68 
 
Semestre II 
Direito, Ética e a Tecnologia da Informação    34 
Arquitetura e Organização de Computadores    68 
Algoritmos e Programação II      68 
Paradigmas de Linguagens de Programação     68 
Redes de Computadores I       68 
Banco de Dados I       68 
 
Semestre III 
Interface Homem-Computador     68 
Estrutura de Dados       68 
Engenharia de Software I       68 
Linguagem de Programação Orientada a Objetos I   68 
Banco de Dados II       68 
Redes de Computadores II      68 
 
Semestre IV 
Linguagem de Programação Orientada a Objetos II   68 
Inteligência Artificial      68 
Estruturas de Dados Aplicada     68 
Sistemas Operacionais       68 
Engenharia de Software II      68 
Linguagem de Programação para Web I    68     
 
Semestre V 
Linguagem de Programação para Web II    68 
Gerência de Projetos       68 
Segurança de Sistemas       68 
Tópicos Avançados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas   68  
Qualidade e Auditoria de Software      68 
Tecnologias em Redes sem Fio     68 
Disciplina Optativa       34 
Trabalho de Conclusão de Curso      68 
Atividades Complementares      34 
 
Total Hora Aula       2142 
Disciplinas Optativas 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS     34 
Cidadania e Relações Étnico-Raciais     34 
Gestão Ambiental       34 
 
 

Maiores informações sobre os cursos, ver site: www.fatla.edu.br 
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CORPO DOCENTE PARA O SEMESTRE 2019/1 
 

Nome Titulação Eixo Tecnológico Disciplina 

Carlos Sganzerla  Mestrado Gestão e Negócios / 
 Informação e Comunicação 

Direito, Ética e a Tecnologia 
da Informação 

Dileta da Rosa Santiago  Mestrado Gestão e Negócios / 
 Informação e Comunicação 

Comunicação e Expressão 

Fábio Guterres Fernandes Especialização Gestão e Negócios / 
 Informação e Comunicação 

Inglês Instrumental 

Leda Mara Cadore  Mestrado Gestão e Negócios / 
 Informação e Comunicação 

Matemátia Aplicada 

Murilo Fraga da Rocha  
 

Mestrado / Doutorando Informação e Comunicação Introdução à Computação 

Valesca Persch Reichelt 
 

Doutorado Gestão e Negócios  Gestão Empresarial 

William Almeida Cavalheiro  Especialização Gestão e Negócios / 
 Informação e Comunicação 

Formação de 
Empreendedores 

 
 
NORMAS ACADÊMICAS 
 
Do Ano Letivo 
• O ano letivo independente do ano civil será de acordo com a Legislação do Ensino Superior em vigor com no 
mínimo (200) duzentos dias letivos, excluídos os dias reservados a exames. 
- O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se completem os dias letivos previstos, bem 
como o integral cumprimento do conteúdo e carga horária estabelecida nos programas das disciplinas nele 
ministradas. 
- Entre os períodos letivos regulares podem ser executados programas de ensino não curriculares: cursos de 
férias, adaptações e outras atividades de pós-graduação, pesquisa ou extensão objetivando a utilização dos 
recursos materiais e humanos disponíveis, considerados necessários pela Direção. 
• As atividades da Faculdade são estabelecidas em Calendário Acadêmico, do qual constarão, pelo menos, o 
início e o encerramento dos períodos de matrícula, do período letivo, dos períodos de avaliação de 
aprendizagem e demais eventos cuja articulação, com estes períodos, seja prevista.  
 
Do Processo Seletivo  
• O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a classificá-los dentro das 
vagas oferecidas. 

- As vagas oferecidas para cada curso são propostas pela Instituição e autorizadas pelo Ministério da Educação. 
- As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em Edital, do qual constam os cursos oferecidos, com as 
respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os 
critérios de classificação e demais informações úteis, de acordo com a legislação em vigor. 
• O processo seletivo para os cursos de graduação, abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 
escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas 
escritas ou em outras formas disciplinadas pela comissão permanente do processo seletivo. 
•  A Faculdade, conforme definição do seu Conselho Superior, pode adotar mais de uma forma de ingresso, 
com aproveitamento do ENEM e outros, oficializados através de Edital. 
• A classificação dos candidatos no processo seletivo é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, 
sem ultrapassar o limite de vagas oferecidos, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 
estabelecidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo, constantes no Edital. 
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- A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o processo seletivo, 
tomando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou em o fazendo, não 
apresentar a documentação regimental completa dentro dos prazos fixados. 
- Não sendo preenchido o número de vagas no prazo concedido para matrícula é convocado o candidato 
seguinte, na ordem de classificação. 
- Na hipótese de restarem vagas não preenchidas pode-se realizar novo Processo Seletivo e, ainda restando 
vagas, nelas poderão ser recebidos, alunos por transferência e alunos portadores de diploma de graduação ou 
equivalente. 
•  A instituição informa aos seus alunos, através do Manual do Acadêmico, antes de cada período letivo e por 
ocasião da matrícula o perfil e metas institucionais, metodologia do trabalho, as matrizes curriculares dos 
cursos, sua duração, requisitos, bem como as normas acadêmicas. 

 
Da Matrícula 
• A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação com a Faculdade, será realizada 
semestralmente na Secretaria em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, através de requerimento 
instruído com a seguinte documentação: 

* cópia da Cédula de Identidade; 
* comprovante de situação cadastral do CPF, emitida através do site da Receita Federal, com data não superior 
a trinta dias da emissão; 
* cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
* cópia do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio; 
* comprovante de residência com CEP; 
* ficha cadastral preenchida e assinada. Caso o candidato seja menor de 18 anos, a ficha deve estar assinada 
pelo pai ou responsável com firma reconhecida em cartório. Os pais ou responsável que estiverem presentes 
no momento da matrícula não necessitarão do reconhecimento da assinatura. A ficha será entregue no ato da 
matrícula. 
Quanto ao Histórico Escolar com certificação de conclusão do Ensino Médio, deverá ser observado o seguinte: 
a) O candidato poderá realizar a matrícula com Atestado de Conclusão de Ensino Médio, desde que sua 
conclusão seja realizada no segundo semestre de 2018. Neste caso, o candidato deverá apresentar o Histórico 
Escolar de Conclusão de Ensino Médio com data de conclusão até o último dia útil, antes de iniciar as aulas. A 
entrega de documento definitivo - Certificado de Conclusão do Ensino Médio - com o respectivo Histórico 
Escolar, deverá ocorrer até quinze dias a partir do início das aulas.  
b) Em se tratando de cursos de ensino médio integrado ao ensino profissionalizante deverá constar no 
Histórico a aprovação no estágio curricular. 
c) Alunos com conclusão de ensino médio ou equivalente no exterior devem apresentar o Histórico Escolar de 
Conclusão do Ensino Médio na língua original mais uma via traduzida, por tradutor juramentado. O documento 
deverá ser legalizado/apostilado no país em que foi emitido, caso este país seja signatário da Convenção da 
Apostila da Haia (Decreto nº 8.660 de 26/01/2016), ou ser submetido à legalização / autenticação consular 
brasileira do país em que foi emitida. Caso este país não seja signatário da referida Convenção. Para mais 
informações sobre a Convenção da Apostila da Haia, pode-se consultar 
www.snj.jus.br/poderjudiciario/relacoesinternacionais/convencaodaapostiladahaia e/ou consulado brasileiro 
no qual o documento foi emitido. Também é necessária a apresentação da declaração de equivalência de 
estudos fornecida por um Conselho Estadual de Educação no Brasil. 
 
Vestibulandos que já tenham cursado alguma disciplina em outra Instituição de Ensino Superior deverão trazer, 
além da documentação mencionada, o Histórico Acadêmico, juntamente com os conteúdos programáticos 
correspondentes, para solicitar aproveitamento de disciplinas. Caso o aluno não solicite o aproveitamento 
dentro dos prazos constantes no calendário acadêmico, perderá o direito ao pleito. 
Caso a matrícula não seja confirmada, é possível solicitar a retirada dos documentos na secretaria da FATLA, no 
prazo de 60 dias. Após esse período, os mesmos serão inutilizados.  
 
• A matrícula será feita semestralmente, por disciplina, em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico. 
- O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de pagamento ou de isenção da 
primeira prestação, bem como de quitação de débitos anteriores. 
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• É concedido o trancamento de matrícula, interrupção temporária de estudos por tempo determinado, para 
o efeito de manter o aluno vinculado à Faculdade e com direito à renovação de matrícula. 
- O trancamento de um período letivo é concedido se requerido até o decurso da primeira metade do semestre 
letivo, e por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a dois anos, incluindo aquele 
em que foi concedido. 
- O trancamento não enseja o direito à devolução dos valores pagos. 
O pedido de trancamento fora do período previsto até o decurso da primeira metade do semestre letivo, 
implica no pagamento integral do semestre em curso. 
 
Da Transferência e do Aproveitamento de Estudos  
• É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição congênere, nacional ou 
estrangeira para prosseguimento de estudo no mesmo curso, na estrita conformidade das vagas existentes, 
mediante Processo Seletivo, e requerida nos prazos fixados e observadas as normas da legislação vigente. 

- As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei, independentemente de época e disponibilidade de 
vaga, sendo asseguradas aos servidores públicos federais e seus dependentes transferidos no interesse da 
Administração. 
- O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a mesma documentação exigida para a 
matrícula regular da FATLA, além do histórico escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das 
disciplinas nele cursadas com aprovação. 
• O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, aproveitados os 
estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

- O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pela Coordenação de Cursos, observadas as 
seguintes normas, além das previstas na legislação específica: 

- nenhuma disciplina, resultante das Diretrizes Curriculares, estabelecida pelo órgão competente, pode ser 
dispensada ou substituída por outra; 

- as disciplinas, desdobradas de matérias componentes do currículo mínimo, em que o aluno houver sido 
aprovado no curso de origem, são reconhecidas, mediante análise do Coordenador do Curso, atribuindo-
se-lhes as notas e carga horária obtidas no estabelecimento de origem, dispensando-o de qualquer 
adaptação e da suplementação de carga horária; 

- a verificação, para fins de reconhecimento das disciplinas cursadas em outra instituição, esgota-se com a 
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes a cada 
matéria; desde que os conteúdos programáticos se equivalem em, no mínimo, 75%. 

- disciplina complementar do currículo pleno de curso de origem pode ser aproveitada, em substituição a 
congênere, da Faculdade, quando não for inferior a carga horária e, a critério da Coordenação de Curso, 
equivalentes os conteúdos formativos; 

- para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à prevista no currículo pleno do curso 
nesta Faculdade, bem como o cumprimento regular de todas as disciplinas e atividades; 
- o cumprimento de carga horária adicional, em termos globais, é exigido para efeito de integralização 
curricular, em função de carga horária total, obrigatória à expedição do diploma. 

•  A transferência para outras instituições é concedida em qualquer época, a requerimento do interessado, 
considerando que esta não poderá ser negada quer seja em virtude de inadimplência, quer seja em virtude de 
processo disciplinar em trâmite ou, ainda, em função do aluno de estar frequentando o primeiro ou último 
período do curso. 
•  É concedida a transferência interna de cursos, para os alunos regularmente matriculados, freqüentes e em 
dia com todas as exigências formais da Faculdade, desde que os cursos pretendidos tenham vagas e desde que 
cumpram os pré-requisitos acadêmicos e legais necessários à continuidade do curso para o qual seja 
transferido. 
•  É concedida a transferência interna de cursos para os alunos regularmente matriculados, através de 
Processo Seletivo, caso os cursos pretendidos não tenham vagas disponíveis. 
 

Da Avaliação do Desempenho Acadêmico 
• A avaliação do desempenho acadêmico é feita, por disciplina, incidindo sobre a freqüência e o 
aproveitamento. 
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• A freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória. 
 - Independentemente dos demais resultados obtidos, considerar-se-á reprovado o aluno que não cumprir a 

freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 
  - A verificação e registro da freqüência são de responsabilidade do professor, com a supervisão do 

Coordenador de Curso. 
•  É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação específica, em caso de doenças que 
impossibilitem a locomoção, doenças infecto-contagiosas ou gestação, internação hospitalar, bem como 
sendo-lhes atribuídos, como compensação das ausências às aulas, exercícios domiciliares, com 
acompanhamento do Coordenador de Curso e segundo normas estabelecidas pela Direção, nos seguintes 
termos: 
- em caso de doença específica amparada pela legislação o interessado deve requerer os exercícios 
domiciliares imediatamente no início de sua enfermidade, por si, ou seu preposto, a fim de possibilitar que lhe 
seja atribuído o competente expediente acadêmico; 
- a concessão do benefício é dada a partir da data do protocolo na Faculdade sem efeito retroativo; 
- não são aceitos requerimentos depois de decorrido o prazo dado pelo laudo médico, ou seja, após a 
reabilitação do interessado; 
- no caso de gestantes depende do laudo médico quanto ao período de concessão do benefício, entretanto, 
não são aceitos requerimentos após o período indicado pelo médico responsável; 
- o requerimento solicitado à concessão dos citados benefícios deve ser instruído com laudo médico; 
- aceito o pedido, os trabalhos domiciliares devem ter aprovação da Coordenação de Curso e estão sujeitos às 
normas gerais do planejamento didático do curso. 
• O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados 
por ele obtidos nas avaliações previstas no RI da FATLA. 
- A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau único de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
com acréscimo de uma casa decimal. 
- Compete ao professor da disciplina elaborar e avaliar os resultados dos exercícios acadêmicos sob a forma de 
testes, trabalhos, argüições, seminários, pesquisas, projetos, relatórios e alternativas, de acordo com a 
natureza da disciplina, objeto da avaliação progressiva do aproveitamento do aluno no decorrer do semestre.  
- No decorrer do 1º e 2º bimestres é aplicado, obrigatoriamente, ao menos um teste teórico ou prático, em 
uma das modalidades citadas no parágrafo primeiro deste artigo, visando aferir o rendimento do aluno e do 
processo ensino-aprendizagem, de acordo com as suas habilidades e as suas competências. 
- Ao término do semestre letivo o professor aplicará e julgará um teste teórico ou prático dentre as 
modalidades acadêmicas, visando a avaliação da capacidade de domínio do conjunto da disciplina lecionada. 
• É considerado aprovado o aluno que obtiver média aritmética dos bimestres - MB igual ou superior a 7,0 
(sete) na disciplina, após as avaliações, valendo como média semestral, estando dispensado do exame final. 
- O aluno que não tenha, por ventura, alcançado a média semestral, citada acima, submeter-se-á ao Exame 
Final - EF, após o encerramento do semestre letivo, de valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
- Após a realização do exame final, o aluno é promovido se obtiver a Média Aritmética Final - MAF, igual ou 
superior a 5,0 (cinco) considerando-se as notas obtidas da Média Aritmética dos Bimestres (MB) e a do Exame 
Final (EF). 
- É considerado reprovado o aluno que obtiver Média Aritmética Final - MAF inferior a 5,0 (cinco). 
- Pode ser concedida a revisão de nota de avaliações e provas, inclusive a final, desde que requerida no prazo 
máximo de 3 (três) dias corridos após sua publicação. 
- Mediante requerimento próprio, poderá ser concedida ao aluno à realização de provas ou exames em 
segunda chamada, se requerida no prazo máximo de 3 (três) dias decorridos da primeira oportunidade. 
- Será atribuído grau 0 (zero) se configurada: 

− a ausência sem justificativa legal por parte do aluno às provas nas datas fixadas; 
− utilização por parte do aluno de meios fraudulentos na realização das provas e exames. 

•  Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e 
outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter 
abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

 
Do Estágio Supervisionado  
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• O Estágio Supervisionado compreende atividades práticas, pré-profissionais, exercidas em situações reais de 
trabalho, sem vínculo empregatício. 
- Para cada aluno é obrigatória a integralização do estágio supervisionado previsto no currículo do curso, caso 
houver, nele podendo incluir as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das 
atividades realizadas. 
- O estágio é supervisionado por um Professor-Orientador indicado pelo Coordenador de Curso e / ou 
Supervisor indicado, pela instituição ligada ao estágio.  
• Observadas as normas gerais do RI da FATLA, os estagiários obedecerão a Regulamento próprio, para cada 
curso, aprovado pelo Colegiado de Curso. 
 
Do Trabalho de Conclusão de Curso 
• O Trabalho de Conclusão de Curso compreende aprendizagem, análises e reflexões realizadas durante o 
curso, convergindo para um tema escolhido a ser apresentado ao final do curso.  

- O TCC deve ser desenvolvido de acordo com as Normas de Apresentação de Trabalhos da ABNT. 
- O TCC é obrigatório para a integralização da carga horária total do curso, podendo ser sob a forma de 
Monografia ou Artigo Científico, consoante previsão contida no Plano Pedagógico do Curso / PPC. 
• Observadas as normas gerais do RI da FATLA, os TCC são regidos por regulamento próprio, constante no 
projeto pedagógico de cada curso.  

 
Das Atividades Complementares 
• As Atividades Complementares de cada Curso serão propostas pelas Diretrizes Curriculares de cada Curso, 
atendendo aos padrões de qualidade previstos na LDBN Educação e constantes no PPC de cada curso. 
 
Do Corpo Discente 
• Constituem o Corpo Discente da Faculdade os alunos devidamente matriculados. 
• São direitos e deveres dos membros do Corpo Discente: 
- freqüentar as aulas com a obrigatoriedade da frequência discente - mínimo de 75% - e demais atividades 
curriculares aplicando a máxima diligência no seu aproveitamento; 
- utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade; 
- votar e ser votado nas eleições do órgão de representação estudantil; 
- recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
- observar o regime acadêmico e disciplinar e comportar-se dentro e fora da Faculdade, de acordo com 
princípios éticos condizentes; 
- zelar pelo patrimônio da Faculdade; 
- efetuar pontualmente os pagamento das taxas e contribuições devidas nos prazos fixados. 
• O Corpo Discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por estatuto próprio por 
ele elaborado e aprovado em Assembléia Geral, bem como registrado nos órgãos competentes, de acordo 
com a legislação pertinente em vigor. 
• A Faculdade pode instituir monitoria, nela admitindo alunos regulares selecionados pelas Coordenações de 
Cursos e designados pela Direção. 

- A monitoria não implica vínculo empregatício e é exercida sob orientação de um professor, vedada a 
utilização de monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular da 
disciplina. 

• A Faculdade pode instituir prêmios, como estímulo à produção intelectual de seus alunos nas formas 
regulamentadas pelo Colegiado de Curso e pelo Conselho Superior. 
 

  
 

 


