REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO
E DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE ZUMBI

Art. 1°

-

0 Program a de Apoio e Desenvolvimento do Estudante e urn Programa

multidisciplinar de apoio aos discentes da Faculdade Zumbi dos Pal mares, vincula do a
Diretoria Academica, e tern como objetivo central acompanhar os alunos ao Iongo da
gradua<;ao,

assistindo-os

em

suas

duvidas

e

ansiedades,

desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais

a

favorecendo

o

forma<;ao deste futuro

profissional, possibilitando-lhe uma participa<;ao efetiva na melhoria da qualidade de
ensino. Sao atividades fins deste Programa:

I.

0 monitoramento e a manuten<;ao das vagas de trabalho (CLT e estagio)
atraves do Portal RH Afirmativo;

II.

Convenio com empresas a fim de oferecer vagas de estagio para os alunos
inscritos neste Programa atraves do Portal RH Afirmativo;

Ill.

Acompanhamento dos alunos inscritos no Programa atraves de orienta<;6es
profissionais, em parceria com as coordena<;6es de curso;

IV.

Armazenamento e controle de todas as documenta<;6es relativas aos
estagios (obrigat6rios e nao obrigat6rios) dos alunos inscritos neste
Programa;

V.

Controle das contrapartidas dos alunos bolsistas da institui<;ao.

Art. 2° - Para o desenvolvimento das atividades do Programa sera criado o NADE
(Nucleo de Apoio e Desenvolvimento do Estudante), que trabalhara em parceria:
I.

Com o corpo docente e com as coordena<;oes de curso na orienta<;ao
educacional e profissional dos discentes, favorecendo a capacidade de
tomar decisoes e promover sua maturidade profissional.

II.

Com as Coordena<;6es de Curso na proposi<;ao de possibilidades junto ao
estagio curricular obrigat6rio e nao obrigat6rio tais como parcerias e
convenios com institui<;6es publicas e privadas.
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Ill.

Com a Comissao Propria de Avalia<;ao (CPA) buscando processes de
conscientiza<;ao junto ao corpo discente quanta

a avalia<;ao

dos recursos

disponibilizados na FAZP.
IV.

Com o Observat6rio da Popula<;ao Negra informando o aluno sabre a
importancia da articula<;:ao entre o ensino, a pesquisa e a extensao nas
diversas areas do conhecimento e de forma<;ao.

Art. 3° - 0 apoio desenvolvido pelo Programa de Apoio e Desenvolvimento do
Estudante visa o acompanhamento do desempenho discente, a identifica<;ao de
dificuldades para o aprendizado, sejam elas atuais ou advindas de sua forma<;ao
anterior, e a busca de solu<;oes que permitam urn melhor aproveitamento no processo
de aprendizagem tendo como consequencia uma melhor forma<;ao. Possui as
seguintes caracterfsticas:
I.

lntegra<;ao: a a<;ao do NADE deve estar de acordo com os documentos
basicos da lnstitui<;:ao: Projeto de Desenvolvimento lnstitucional (POl),
Projetos Pedag6gicos de Cursos (PPC) e com as recomenda<;oes
emanadas da Comissao Permanente de Avalia<;ao (CPA);

II.

Flexibilidade: a abordagem do NADE deve ser dinamica para adequar-se
ao tipo de aluno que compoe o corpo discente da lnstitui<;ao em seus
diferentes cursos, com seus diferentes perfis e exigencias;

Ill.

Acessibilidade: as a<;oes do NADE devem ser estendidas a todos os alunos
do Corpo Discente, na medida de suas necessidades e em consonancia
com as da lnstitui<;:ao.

Art. 4°- E de responsabilidade do NADE:
I.

Central de Estagios: representar a institui<;ao perante as empresas
parceiras e buscando novas oportunidades de parceria com objetivo fim e
inserir o discente da FAZP no mercado de trabalho;

II.

Estagios Obrigat6rios e Nao-Obrigat6rios: monitorar constantemente a
rela<;ao faculdade-estagiario-empresa, no sentido de promover o bern estar
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do discente estagiario, cobrando periodicamente os relat6rios de avaliac;;ao,
seja do estagiario como do supervisor de campo;
Ill.

Cursos de Extensao: promover cursos de extensao universitaria com o
objetivo central de preparar melhor o discente para o mercado de trabalho,
sempre ouvindo as demandas oriundas do proprio mercado de trabalho;

IV.

Palestras: promover palestras de cunho formative, tanto pessoal quanta
profissional, buscando uma melhor qualificac;;ao dos discentes;

V.

Banco de Talentos: manter o banco de talentos afro-brasileiro (Portal RH
Afirmativo) atualizado, bem como buscar no mercado de trabalho empresas
parceiras que utilizem essa ferramenta na contratac;;ao dos discentes da
FAZP;

VI.

Alunos bolsistas: gerenciar as contrapartidas dos alunos bolsistas da FAZP,
em todos os nfveis, bem como cobrar dos envolvidos o fiel cumprimento de
todas as contrapartidas assumidas, de acordo com o Edital de Concessao
de Balsas de Estudo vigente no semestre letivo.

Art. 5° - Das balsas de estudo vinculadas ao Programa de Apoio e Desenvolvimento
do estudante Zumbi:
I.

Balsa Filantropia: sao balsas integrais ou parciais, com percentuais de
desconto calculados entre 25% e 100% sabre o valor integral da
mensalidade. Para se candidatar a balsa filantropia o discente devera
cumprir todos os requisites exigidos no Edital de Concessao de Balsas do
semestre em referencia.

II.

Balsa Estagio RH Afirmativo: sao aqueles alunos aprovados em vagas de
estagio em empresas de relacionamento da FAZP, cujas vagas tenham
sido oriundas de relacionamentos do Portal RH Afirmativo.

Ill.

Balsa Atleta: desconto concedido aos discentes com aptidao e dedicac;;ao
as modalidades desportivas. A inscric;;ao acontece por intermedio de Edital
no infcio do semestre letivo. No processo os candidates sao avaliados
quanta ao nfvel de desempenho, frequencia, resultados obtidos em

Av. Santos Dumont 843- Armenia- Sao Paulo/SP- CEP 01101-000
Tel.: 11 3325-1000- contato@zumbidospalmares.edu.br
www.zumbidospalmares.edu.br

competi<;6es e demais criterios estabelecidos pela Comissao de Avalia<;ao
da Balsa Atleta, aferidos mediante relat6rio especffico. A renova<;ao da
balsa e realizada semestralmente utilizando-se dos mesmos criterios de
inscri<;ao. Os valores da balsa sao estabelecidos pela Comissao de
Avalia<;ao e variam de 50% a 100%, conforme avalia<;ao de desempenho
do aluno em sua modalidade especffica. Essa balsa e limitada em 20
atletas por modalidade.
IV.

Balsa Coral: sao concedidos descontos de 50% do valor integral da
mensalidade. Os interessados devem procurar a Coordena<;ao do Coral
para agendar um horario e realizar urn teste vocal. 0 repasse da balsa esta
condicionada

a aprova<;ao

no teste e

a disponibilidade

de vagas. Essa

balsa e limitada a 30 (trinta) integrantes do coral.
V.

Balsa Egresso: sao concedidos descontos aos academicos egresses dos
curses de gradua<;ao da FAZP que desejarem cursar uma nova gradua<;ao.
Os descontos sao de 25% aplicados sabre o valor integral da mensalidade.

VI.

Balsa Funcionario: atraves desta balsa a FAZP visa valorizar e capacitar
seus funcionarios administrativos e docentes, estendendo tambem a seus
dependentes e c6njuges, limitado a 02 (duas) balsas por funcionario .. Ap6s
o cumprimento do prazo de experiencia de 90 dias da contrata<;ao, o
funcionario pode requerer, no RH, o beneficia da balsa funcionario. Sao
balsas com aplica<;ao do desconto de 100% para o funcionario, c6njuges e
dependentes. Professores colaboradores e prestadores de servi<;os, com
contrato por tempo determinado, nao tem direito a receber o beneffcio.
Demissao, rescisao contratual ou afastamento sem justificativa implicam na
imediata suspensao do beneficia ao final do semestre letivo em vigencia.

Art. 6° - As balsas de estudo concedidas nao sao cumulativas, devendo o aluno optar
pela categoria no momenta da inscri<;ao no devido concurso de balsas.
Art. 7° - Para manuten<;ao da balsa nao podera haver reprova<;ao em mais de 01
(uma) disciplina no semestre, inadimplencia, altera<;ao substancial da condi<;ao
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socioeconomica. Caso isso ocorra, a penalidade sera o cancelamento da bolsa por urn
semestre, podendo ser requerida novamente somente ap6s a eliminac;ao das materias
em dependencia.
Art. 8°- Das obrigac;oes do discente bolsista (contrapartidas):

I.

Elaborar um Projeto de Atividades, na primeira quinzena da vigencia da
bolsa, no qual descreva as atividades que ira realizar ao Iongo do semestre,
a fim de dedicar-se a atividades academicas no perfodo de pre-aula (das
18h as 19h) e aos sabados, somando um mfnimo de 04 (quatro) horas
semanais, ou 06 (seis) horas semanais para alunos com bolsa integral, de
qualquer modalidade.

II.

Entregar urn Relat6rio de Atividades, ao final de cada semestre, com urn
relato a respeito das atividades realizadas no decorrer do semestre. Esse
relat6rio devera ser entregue ate o ultimo dia letivo de cada semestre, de
acordo com o Calendario Academico, impreterivelmente, a coordenac;ao do
NADE, sob pena de perder o beneffcio da bolsa no semestre seguinte.

Ill.

Participar de todos os eventos promovidos pela FAZP, ao qual seu
comparecimento for solicitado, comprovando presenc;a mediante assinatura
nas listas de presenc;a. 0 nao comparecimento em 03 (tres) eventos,
consecutivos ou nao, exclui automaticamente o aluno do presente
Programa.
,-

IV.

lndicar ao menos 01 (urn) aluno novo, com efetivac;ao de matrfcula, a cada
semestre seguinte que solicitar o beneffcio de bolsa. A indicac;ao de aluno
com efetivac;ao de matrfcula e criterio para a concessao da bolsa de
estudos.

V.

Apresentar urn born desempenho academico, com media geral no semestre
vigente minima de 7,0, o qual sera acompanhado periodicamente pela
coordenac;ao do NADE. A reprovac;ao por faltas nao justificadas em
qualquer disciplina elimina automaticamente o aluno deste Programa,
desconsiderando-se os termos do artigo 7° deste Regulamento.
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VI.

No caso

d~

bolsa de estudo parcial, devera realizar o pagamento da

mensalidade ate o dia 06 de cada mes para obter o desconto objeto da
bolsa de estudo. Ap6s esta data o pagamento sera devido computando-se
juros e multa por atraso no pagamento.
Art. go - Eventual concessao de bolsa parcial nao exime o aluno de continuar
cumprindo, pontualmente, os seus compromissos financeiros com a FAZP.
Paragrafo unico: No caso de inadimplencia, as parcelas com atraso superior a 30
(trinta) dias perderao seus descontos, ficando os alunos responsaveis por quitar seu
valor correspondente a mensalidade sem desconto, inclusive com as multas e juros.
Art. 10 - A aceita<;:ao de novos pedidos de bolsa para semestres seguintes esta
condicionada ao cumprimento das contrapartidas indicadas nos artigos anteriores,
bern como ao adimplemento financeiro do beneficiado.
I.

Sea bolsa de estudos concedida for de percentual inferior a 100% (cern por
cento), cabe ao aluno o pagamento do valor restante.

II.

Na hip6tese do item anterior, a inadimplencia ao final do semestre impede a
renova<;:ao da bolsa de estudos ate o pagamento ou repactua<;:ao do debito
do aluno.

Ill.

Para que o estudante possa se inscrever no Programa deve estar
devidamente matriculado em urn dos curses de gradua<;:ao da FAZP, e em
dia com suas obriga<;:oes financeiras e academicas. A efetiva<;:ao da
matrfcula para o semestre letivo no qual o estudante esta pleiteando a
balsa e de sua responsabilidade, nao cabendo na matrfcula aplica<;:ao de
desconto.

Art. 11 - 0 beneffcio aqui previsto (balsa de estudos) e concedido para cada urn dos
semestres letivos, individualmente, nao se constituindo em obrigatoriedade de
concessao ate o fim dos estudos ou direito adquirido.
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I.

Mesmo que haja concessao da bolsa de estudo para um semestre, nao ha
a obrigac;:ao de renovac;:ao para os semestres seguintes, ficando ao
exclusive criterio da instituic;:ao concedt'Ha ou nao.

II.

A

bolsa

de

estudos,

quando concedida,

se

aplica

somente as

mensalidades de fevereiro a junho, ou agosto a dezembro, nao sendo
aplicada na primeira parcela (matrfcula).
0 Processo Seletivo para as bolsas de estudo se dara atraves de Edital

Ill.

proprio, em carater semestral,

e as inscric;:oes (processes) serao

analisadas por Comissao de Avaliac;:ao designada no proprio Edital.
Os criterios de selec;:ao e prazos de inscric;:ao e divulgac;:ao dos

IV.

beneficiados serao informados no Edital.
Art. 12 - 0 direito de usufruir a bolsa de estudos sera adquirido, em qualquer caso,
somente apos a emissao regular do respective Termo de Concessao de Bolsa.
Art. 13 - A bolsa de estudos concedida nesse Programa nao se aplica para cursos
paralelos ou extras, provas especiais, taxas decorrentes de certidoes, declarac;:oes,
atestados, segunda via de carteira de identificac;:ao estudantil ou quaisquer outros
expedientes administrativos, segunda via de diploma e certificado de conclusao de
curso, transporte escolar, estacionamento, eventos de qualquer natureza, opcionais de
uso facultative e material didatico de uso individual e obrigatorio para o aluno.
Art. 14 - Nao havera reavaliac;:ao dos percentuais deferidos, nos processes de bolsas
de estudos.
Art. 15- A FAZP pode extinguir esse Programa a qualquer tempo, sem necessidade
de aviso previo aos alunos beneficiados, sendo mantidas as bolsas vigentes ate o final
do semestre em questao.
Art. 16 - 0 presente regulamento pode ser alterado por proposic;:ao da Diretoria Geral
ao Conselho Superior de Administrac;:ao.
Art. 17 - Este Programa exclui automaticamente todos os demais programas
institucionais relatives a concessao de bolsas de estudos vigentes na Faculdade
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Zumbi dos Palmares, devendo todos os estudantes interessados aderir ao presente
Programa atraves de Termo de Adesao proprio.
Art. 18 - 0 presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovac;ao pelo
Conselho Superior de Administrac;ao da Faculdade Zumbi dos Pal mares.
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