Organograma para Adaptação e Dependências

Faz-se necessário organizar e definir as regras da instituição para que o acadêmico
que necessitar realizar adaptação e dependência de disciplinas saiba como, quando e onde
proceder.
Em relação às adaptações, quando a instituição recebe a transferência de um
acadêmico de uma instituição externa, o coordenador do curso deverá fazer a avaliação das
disciplinas e cargas horárias cursadas pelo novo acadêmico. Assim que se constatar a
necessidade de fazer adaptações, o acadêmico será comunicado das disciplinas e período que
deverá frequentar e os devidos procedimentos de matricula para cursá-las.
Em relação às dependências, o coordenador do curso deverá fazer uma relação dos
acadêmicos que deverão fazer as dependências e as respectivas disciplinas. Serão
comunicados ao acadêmico as disciplinas e o semestre que deverá cumprir. O acadêmico
deverá realizar a matrícula na disciplina na secretaria da faculdade no período determinado,
conforme calendário.
Todo ano o calendário será aprovado com os períodos de matrícula para fazer as
adaptações e dependências, sendo de responsabilidade do coordenador do curso fazer um
relatório semestral de alunos que necessitam frequentá-las e encaminhar para secretaria.
Nesse relatório deverá constar o nome do acadêmico, contato, disciplina e carga horaria.

Procedimentos para fazer a adaptação
• O acadêmico deverá fazer a matricula na secretraria da faculdade FAFIT.
• Opções de pagamento:
Matrícula do - Pagamento à vista
- Parcelado do cartão em até 4x
aluno

Secretaria

•A Secretaria deverá protocolar em 4 vias a matrícula, que serão destinadas: --1 via Secretaria
-1 via Coordenação
-1 via Professor
-1 via Acadêmico

•Verificar a disponilidade de professores
•Entrar em contato com o Acadêmico
•Informar os dados do acadêmico para os professores das disciplinas
Coordenador • Solicitar no final do semestre o diário de classe e plano de aula
do curso
• Informar o RH para liberar o pagamento ao professor

Professor
da matéria

•Fazer o Diário de classe (colocar a carga horária nos sábados)
•Fazer o Plano de aula (colocar a carga horária nos sábados)

