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Prezado (a) aluno (a),

Bem-vindo (a) à Faculdade IDD!
É uma grande honra tê-lo (a) como nosso (a) aluno (a).
Espero que esse curso contribua muito para o seu desenvolvimento
intelectual, profissional e pessoal.
A missão do IDD é "oferecer aperfeiçoamento profissional e intelectual,
com alto valor agregado, objetivando atender as demandas dos diversos
mercados, relacionados com as suas respectivas áreas de atuação", por isso , a
proposta dos cursos ofertados pelo IDD prioriza a Qualidade e a Excelência na
Educação, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem, trabalhado em
cada curso desta Faculdade, está fundamentado nos valores da ética, dos
saberes técnicos e científicos, e da construção da cidadania.
Este manual contém informações importantes sobre as normas
Graduação do IDD e sobre direitos e deveres dos corpos docentes e discentes.
Leia-o atentamente e consulte-o, sempre que tiver dúvidas.

Cordialmente,

Prof. Me. Eng. Luis César Siqueira De Luca
Diretor Geral do IDD
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APRESENTAÇÃO
Prezados,
Saudações acadêmicas!
Inicialmente, de forma a alinhar as expectativas, acredito ser importante
assinalar alguns pontos nos quais a vida acadêmica em nível superior se
diferencia da vida escolar em nível médio.
Quanto à sua liberdade acadêmica: você é o organizador do seu
tempo para cumprir com responsabilidades, definir prioridades e
decidir quando irá participar de atividades complementares;
Quanto às aulas: você terá uma disciplina por noite, duas no
máximo. As aulas são mais longas e os assuntos são mais densos.
Você terá que participar mais ativamente do processo de
aprendizagem, uma vez que o conteúdo não será "mastigado";
Quanto aos professores: são, geralmente, abertos e prestativos,
mas não irão lembrá-lo sobre a entrega de trabalhos incompletos
ou fora de prazo e, tampouco, cobrar atividades práticas
supervisionadas. Cabe a você entregá-las completas e no prazo,
bem como, tirar suas dúvidas e fazer questionamentos acerca dos
assuntos abordados e aprofundá-los;
Quanto aos estudos: você precisa revisar regularmente o conteúdo
visto em sala e suas anotações, bem como ler o material
disponibilizado e estudar em casa para fixar o aprendizado;
Quanto às provas: são poucas, o que significa que o conteúdo é
grande e não há provas de recuperação;
Quanto às notas: nem todos os trabalhos valem nota e, na maioria
das vezes, o peso maior está nas provas.
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Finalmente, lembre-se do Princípio Guia: “O resultado conta”. Ser um
estudante esforçado pode deixar o professor feliz em ajudá-lo a alcançar bons
resultados, mas o esforço não substitui os resultados corretos. O resultado,
portanto, é o destino da sua jornada acadêmica: você terá grandes
responsabilidades profissionais que dependem do resultado correto!
Tendo todos esses pontos em mente, este documento apresenta, de
forma sistemática, direitos e deveres do corpo discente (alunos) e normas dos
procedimentos internos do Curso Superior de Tecnologia em Construção de
Edifícios da Faculdade IDD que irão auxiliá-lo na busca de seus resultados.
Este Manual foi desenvolvido com muito carinho e aborda todas as
situações cotidianas que podem ocorrer na Faculdade IDD. Ainda assim, caso
haja alguma questão omitida neste documento, peço que entre em contato com
o Coordenador do seu curso.

Cordialmente,
Profa. Dra. Eng. Andressa M. Assaka
Procuradora Institucional
Coordenadora da CPA – Comissão Permanente de Avaliação
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2 FACULDADE IDD
A missão da Faculdade IDD é oferecer aperfeiçoamento profissional e
intelectual, com alto valor agregado, objetivando atender as demandas dos
diversos mercados, relacionados com as suas respectivas áreas de atuação.
Para cumprir a sua missão institucional, IES norteará a execução de suas
atividades pelos seguintes valores:
• Satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores;
• Seriedade;
• Responsabilidade com a formação integral da pessoa humana, com a
sociedade e com o meio ambiente;
• Ética;
• Compromisso social;
• Participação e corresponsabilidade;
• Desenvolvimento com sustentabilidade econômico-financeira.
Conforme estabelecido em seu Regimento Interno, a Faculdade IDD tem
por finalidades:
I. Formar profissionais e especialistas de nível superior aptos para a
inserção em setores profissionais e participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, colaborando com sua formação contínua;
II. Desenvolver e promover o espírito técnico e científico, o
pensamento reflexivo e incentivar a criação cultural, dentro dos
padrões éticos e morais, e através de ações desvinculadas de
qualquer movimento de conotação político-partidária;
III. Fomentar o desejo permanente de aperfeiçoamento intelectual,
profissional e cultural possibilitando a sua concretização pela
integração de conhecimentos adquiridos em uma estrutura moderna
que abrange as ciências e as técnicas;
IV. Incentivar a investigação científica, visando o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia, bem como a criação e difusão da cultura, e,
desse modo, aperfeiçoar o entendimento do homem e do meio em
que vive;
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V. Promover a divulgação de conhecimentos que constituem o
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
VI. Estimular o questionamento acerca das diferentes realidades
humanas;
VII.
Promover a extensão, aberta à participação da população,
objetivando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas pelos
avanços tecnológicos nas áreas de atuação desta Faculdade.

3 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS
O Curso Superior de Tecnologia é um curso de graduação que confere o
grau de tecnólogo ao seu concluinte e é aberto a candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente. Essa modalidade de graduação visa
formar tecnólogos para atender campos específicos do mercado de trabalho,
possibilitando aos egressos dar continuidade em seus estudos cursando a pósgraduação lato sensu (especialização) e/ou stricto sensu (mestrado e doutorado),
conforme desejarem.
O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios - CSTCE,
conforme o disposto no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 2016, tem como objetivo formar um profissional capaz de:
Gerenciar, planejar e executar obras de edifícios;
Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento de obras de edifícios;
Elaborar orçamento e planejamento de obras;
Gerenciar resíduos de obras;
Projetar estruturas em concreto armado sob a supervisão de um
engenheiro civil;
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Gerenciar aspectos relacionados à segurança, otimização de
recursos, respeito ao meio ambiente e manutenção de edificações;
Executar desenhos técnicos;
Vistoriar, realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em
sua área de formação.
O campo de atuação do tecnólogo em construção de edifícios é bastante
amplo e inclui construtoras; empresas de planejamento, desenvolvimento de
projetos, assessoramento técnico e consultoria; escritórios de projetos
(engenharia e arquitetura); Institutos e Centros de Pesquisa; e Instituições de
Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
As ocupações CBO associadas são: 2142-80 - Tecnólogo em Construção
Civil e 2142-80 - Tecnólogo em construção civil – modalidade edifícios.
O prosseguimento dos estudos em nível pós-graduação pode acontecer
nas áreas de Engenharia Civil, de Produção e outras.
O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios da Faculdade
IDD é constituído de 2.880 horas distribuídas em seis semestres letivos –
períodos, onde cada período é independente e possui seu conjunto próprio de
disciplinas:
PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINAS
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO I
DESENHO TÉCNICO E ARQUITETÔNICO
MATEMÁTICA APLICADA À CONSTRUÇÃO
FÍSICA APLICADA À CONSTRUÇÃO
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
TOTAL SEMESTRE

HORAS
4
4
4
4
4
20

CARGA HORÁRIA
80
80
80
80
80
400
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SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINAS
EMPREENDEDORISMO
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA
VIABILIDADE E MODELAGEM DE PROJETOS
ARQUITETÔNICOS
INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADAS
MECÂNICA VETORIAL APLICADA
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO II
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I
TOTAL SEMESTRE
TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINAS
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO III
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I
MECÂNICA DOS SOLOS
SISTEMAS PREDIAIS I
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II
TOTAL SEMESTRE
QUARTO PERÍODO
DISCIPLINAS
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO IV
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
SISTEMAS PREDIAIS II
CONCRETO ARMADO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ATIVIDADES COMPLEMENTARES III
TOTAL SEMESTRE
QUINTO PERÍODO
DISCIPLINAS
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO V
MATEMÁTICA FINANCEIRA
INGLÊS INSTRUMENTAL
ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA
ORÇAMENTO E GESTÃO DE CUSTOS
PROJETO INTEGRADOR I
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV
TOTAL SEMESTRE

HORAS
2

CARGA HORÁRIA
40

2

40

4

80

4
4
4
20

80
80
80
10
410

HORAS
4
4
4
4
4
20

CARGA HORÁRIA
80
80
80
80
80
100
10
510

HORAS
4
4
4
4
4
20

CARGA HORÁRIA
80
80
80
80
80
100
10
510

HORAS
4
2
2
4
4
4
20

CARGA HORÁRIA
80
40
40
80
80
80
100
10
510
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SEXTO PERÍODO
DISCIPLINAS
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL
SISTEMAS E TÉCNICAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS CONSTRUÇÕES
CIVIS
SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DO TRABALHO
COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES
PROJETO INTEGRADOR II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
TOTAL SEMESTRE

DESCRIÇÃO
CARGA-HORÁRIA DE HORA-AULA EM DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
HORAS DE ESTÁGIO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
OPTATIVA
DISCIPLINA
LIBRAS

HORAS
2

CARGA HORÁRIA
40

2

40

2
2

40
40

4

80

2
40
2
40
4
80
100
20
500
CARGA HORÁRIA TOTAL

2.400
40
400
40
2.880

HORAS CARGA HORÁRIA
2
40

3.1 COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO
O coordenador de curso é o gestor do curso. Ele é o responsável pela
escolha dos professores e o acompanhamento do trabalho docente, pelo
estabelecimento da grade horária, pela implementação do projeto pedagógico
do curso, pelo fornecimento de informações aos alunos e professores, entre
outras responsabilidades.
O coordenador do curso fornece informações e recebe solicitações e
sugestões.
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O atendimento é feito em horários previamente determinados e devem
ser agendados diretamente com ele.

Coordenador do CSTCE: Prof. Me. Eng. Mateus de Azevedo Barão
e-mail: barao.doc@idd.edu.br

Procure conversar com seu coordenador, pois ele será o principal
interlocutor entre você e a instituição durante os anos de sua graduação.

4 NORMAS ACADÊMICAS
Para que você tenha plenos direitos aos serviços educacionais prestados
pela Faculdade IDD, é indispensável que siga as normas da Faculdade e cumpra
com os deveres, compromissos e obrigações firmados no contrato de prestação
de serviços, bem como os contidos neste manual.

4.1 MATRÍCULA E REMATRÍCULA
Seu vínculo legal com a Faculdade IDD inicia após a efetivação da
matrícula, que se dá após o seu pagamento, a entrega da documentação listada
abaixo e a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.
Você deve enviar, para o Departamento Acadêmico:
Assinatura

Digital

do

Contrato

de

Prestação

de

Serviços

Educacionais;
Comprovante de residência;
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Cópias autenticadas e digitalizadas dos seguintes documentos: RG,
CPF, Certidão de Casamento (caso haja), Certificado de Conclusão
do Ensino Médio e Histórico Escolar.
Caso os documentos não sejam entregues no prazo máximo de 30 dias
após o início das aulas, sua matrícula será bloqueada e você ficará sem acesso
ao Sistema Acadêmico. Após 45 dias, sua matrícula será cancelada.
Todos devem se rematricular a cada início de semestre, via Sistema
Acadêmico, e o pagamento semestral é composto de uma matrícula mais cinco
parcelas mensais.
A condição para que você possa efetuar sua rematrícula para o período
(semestre) seguinte é estar adimplente com suas obrigações acadêmicas e
financeiras junto à Faculdade IDD.

A não renovação da matrícula, nos prazos estabelecidos, implica em
cancelamento por abandono do curso (ver Item 4.6).

4.2 HORÁRIO DE AULAS
O CSTCE é oferecido no período noturno, de segunda à sexta, com início
às 19h00 e término às 22h30, na modalidade 100% presencial.
Nos sábados letivos previstos no calendário, podem ser desenvolvidas
atividades práticas supervisionadas, seminários, palestras e aulas extras,
dependências, estágio, complementação de carga horária, vistas técnicas,
oficinas de estudo, etc.
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4.3 CALENDÁRIO ACADÊMICO
O Calendário Acadêmico estabelece os prazos, em cada semestre letivo,
para a efetivação das atividades acadêmicas (dias letivos, período de provas,
segunda chamada, entrega de resultados, exames finais).
O Calendário Acadêmico é enviado por e-mail a toda a comunidade
acadêmica antes do início das aulas e disponibilizado permanentemente em:
https://www.idd.edu.br/regulamentos  Resoluções
As aulas do curso são distribuídas em, no mínimo, duzentos dias letivos
anuais divididos em dois semestres.

4.4 TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Havendo necessidade de interromper temporariamente os estudos, você
poderá solicitar, mediante Requerimento (Anexo I), o trancamento de matrícula,
mantendo o vínculo com a Instituição e o direito de vaga.
O trancamento da matrícula do curso poderá ser concedido por até 2
(dois) semestres letivos e pode ser requerido em qualquer época, desde que
você tenha cursado o primeiro período letivo do curso até o fim.
O trancamento de matrícula possibilita o cancelamento do contrato de
prestação de serviços subsequentes, desde que você esteja com suas obrigações
financeiras para com a Faculdade IDD em dia.
Caso o semestre esteja em andamento, você deve pagar as parcelas da
semestralidade até o mês em que o respectivo requerimento tenha sido
deferido.

14

Em seu retorno ao curso, você fica sujeito ao currículo, à modalidade em
vigor, à mensalidade e ao processo de adaptação de estudos, caso a matriz
curricular tenha sofrido alterações durante o período de trancamento.
Os períodos letivos em que a matrícula estiver trancada não serão
computados para efeito de verificação do tempo máximo para a integralização
curricular.

Ao trancar o curso, você perde os benefícios financeiros concedidos
originalmente, como bolsas de estudo e descontos.

4.5 TRANSFERÊNCIA
A Faculdade IDD, no limite das vagas existentes, receberá transferências
provenientes de cursos autorizados, idênticos ou equivalentes ao seu, mantidos
por estabelecimento de ensino superior credenciado e obedecidas as seguintes
exigências:
I) Existência de vaga no curso;
II) Entrega dos documentos para análise;
III) Pedidos feitos em, no máximo, 15 dias após o início do Calendário
Acadêmico.

A expedição de transferência pela Faculdade será concedida, obedecidas
as seguintes normas:
I) Pedido formal do aluno em situação matriculado ou trancado;
II) Verificação de obrigações regimentais, contratuais e legais do aluno
com os órgãos da Faculdade IDD;
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III) Declaração de vaga da Instituição de destino.

Documentos exigidos para transferência (recebida ou expedida):
I) Histórico escolar;
II) Plano de Ensino/Conteúdo Programático;
III) Declaração da situação acadêmica.
A

transferência

deverá

ser

solicitada

diretamente

na

Secretaria

Acadêmica: academico2@idd.edu.br

4.6 CANCELAMENTO
O cancelamento ou a desistência de matrícula desliga você do corpo
discente da Instituição, sem direito ao pedido de transferência.
Este procedimento pode ser solicitado por você ou decidido pela
instituição – em casos de problema grave de conduta, constantes em seu Regime
Disciplinar, ou de abandono.
Nos casos em que você decide desligar-se, deve atentar-se para as
seguintes orientações:
• O desligamento deverá ser feito junto à Secretaria Acadêmica;
• Caso não faça a solicitação formal, os boletos referentes às
mensalidades continuarão sendo emitidos dentro do período vigente, o que
obrigará o pagamento, ainda que não esteja frequentando as aulas;
• O cancelamento da sua matrícula elimina o seu direito de transferir-se
para outra Instituição;
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• Após cancelamento ou desistência, você pode retomar os estudos
somente mediante a realização de novo processo seletivo, dentro dos prazos
estabelecidos no calendário acadêmico.

A formalização do cancelamento da matrícula não implica no perdão das
parcelas em atraso.

4.7 FALTAS
A presença em, no mínimo, 75% das atividades acadêmicas descritas no
cronograma é obrigatória por Lei (LDB 9.394/96).

4.7.1 ABONO DE FALTAS
O abono de faltas é específico para as situações listadas abaixo:
Situação
a)
Portador
de
infectocontagiosa;

doença

b)
Licença-maternidade
licença-paternidade

Prazo para solicitação
por e-mail
5 dias corridos após o
evento médico

ou

5 dias corridos após o
evento médico*

c) Prestador de serviço militar
obrigado a manobras

5 dias corridos após a
aula

d) Participante de competições
esportivas oficiai

5 dias corridos após a
aula

Quantidade de faltas abonadas
De acordo com o n
declarado
pelo
médico
atestado
De acordo com a Lei

CID
no

De acordo com Declaração,
considerando
os
dias
de
deslocamento, caso necessário
De acordo com Declaração,
considerando
os
dias
de
deslocamento, caso necessário
De acordo com o n CID
declarado
pelo
médico
no
atestado

e) Vítima de acidente que exija 5 dias corridos após o
longo período de convalescença evento médico*
ou submetido a procedimento
cirúrgico
* Situações especiais serão encaminhadas ao Conselho Superior para análise.
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Para que as faltas sejam abonadas, você deverá entrar em contato com a
Secretaria Acadêmica para preencher o Requerimento de abonos (Anexo I),
anexando-o ao documento de comprovação do pedido. Caso necessário, serão
disponibilizados métodos de adequação.

O abono das faltas não isenta você da apresentação de trabalhos e
atividades práticas supervisionadas.

4.8 AVALIAÇÕES
O seu aproveitamento em cada disciplina é medido por meio de
avaliações regulares previstas no Calendário Acadêmico, que formam parte das
notas bimestrais, expressas em nota que varia de 0 (zero) a 10,0 (dez), com
fracionamento de 0,1 (um décimo).
A nota de cada disciplina é resultante da média ponderada entre a média
obtida nas Atividades Práticas Supervisionadas, com peso 4 (quatro), e nota da
prova bimestral, com peso 6 (seis). Sendo que, algumas disciplinas específicas
podem ser ponderadas com peso 5 (cinco). As Disciplinas de Projeto Integrador I
e II e o Trabalho de Conclusão de Curso seguem Regimento Próprio.
A

diversidade

avaliativa

utilizada

pelo

professor

favorece

seu

conhecimento e a sua aprendizagem. Por isso, cada professor poderá utilizar-se
de métodos quantitativos e qualitativos a seu critério (liberdade de cátedra). A
forma de entrega dos trabalhos também será definida pelo professor solicitante,
bem como seu formato.
Tais trabalhos são de inteira responsabilidade do professor e, por isso,
devem ser enviados ou entregues ao professor solicitante.
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Os trabalhos não devem ser enviados ou entregues à Secretaria
Acadêmica, em hipótese alguma.

Em cada bimestre:
Nota = 0,4 x média simples das notas das APS + 0,6 x nota Prova Bimestral

Atendida a exigência de frequência de 75% às aulas, você é considerado
aprovado na disciplina:
I.

Sem exame: se obtiver média das notas bimestrais igual ou superior
a 7,0 (sete):

Nota 1 Bimestre  Nota 2 Bimestre  7
Média Semestral 
o

o

2

II.

Mediante exame final: se sua média semestral for inferior a 7,0
(sete) e igual ou superior a 4,0 (quatro) e a média final igual ou
superior a 5,0 (cinco). O exame final é uma prova prevista no
Calendário Acadêmico ao final do semestre.

Média Final 

Média Semestral  Exame Final  5
2
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O controle de frequências e de notas no Sistema Acadêmico é de sua
inteira responsabilidade.
Acesse regularmente o Sistema Acadêmico para acompanhar suas notas e
frequências.

Atenção!
Algumas disciplinas específicas podem ser ponderadas com peso 5 (cinco).
Nas disciplinas de Projeto Integrador I, II e TCC, as notas seguirão as
regras dispostas no Manual do Projeto Integrador I, II e TCC.

4.9 PROVA DE SEGUNDA CHAMADA
Caso não compareça a alguma avaliação bimestral, você deve solicitar, por
meio de Requerimento junto à Secretaria Acadêmica, a realização da prova em
Segunda Chamada.
A solicitação deve ser feita até 5 dias após a data da prova.
Os prazos, datas de solicitação e aplicação, constam no calendário
acadêmico (final do semestre letivo).
O Departamento Financeiro estipula uma taxa a ser paga para cada
disciplina cuja prova foi perdida. Caso haja alguma das ocorrências do Item 4.7.1,
o aluno fica isento do pagamento da taxa.

Não há solicitação de Segunda Chamada para Exames Finais
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4.10 REVISÃO DE PROVAS
Você tem o direito de requerer a revisão das suas notas, caso ache
necessário, no prazo de 3 (três) dias, contados da data da divulgação no Sistema
Acadêmico, mediante Requerimento e justificativa fundamentada.
- O pedido de revisão, devidamente fundamentado, será encaminhado ao
coordenador do curso para análise e parecer;
- Cabe ao coordenador do curso designar comissão revisora formada por
2 (dois) professores para a avaliação dos pedidos de revisão de nota;
- Os professores que receberem pedidos de revisão de nota para
elaboração de parecer prévio deverão fazê-lo necessariamente de forma
motivada, mediante fundamentação expressa, clara e congruente, não podendo
se reportar à correção já efetuada;
- O prazo para que os professores devolvam os pedidos de revisão já com
seus respectivos pareceres é de 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento do processo administrativo;
- Os revisores não estão autorizados, em hipótese alguma, a reduzir a nota
do aluno recorrente, podendo apenas, de forma fundamentada, manter ou
aumentar a nota. É igualmente vedado formular juízo sobre o critério de
avaliação utilizado na correção, que fica na esfera de autonomia do professor
recorrido, desde que congruente e impessoal.
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4.11 DEPENDÊNCIA
A reprovação em uma das disciplinas se dá por insuficiência de nota e/ou
frequência e acarreta no cancelamento da sua bolsa de estudos.

ATENÇÃO!!!
Reprovação em uma ou mais disciplina ocasiona imediato cancelamento
de sua bolsa de estudos!

As disciplinas em dependência poderão ser cursadas em turma regular
(nas modalidades presencial ou semipresencial) ou em turma especial (em
horários alternativos ou em período de férias escolares).
Para solicitar a matrícula em turma especial, é necessário preencher o
Requerimento (Anexo I) e enviar à Secretaria Acadêmica em um prazo máximo
de 5 dias úteis após a data prevista para divulgação das notas de exame final do
Calendário Acadêmico.
Os custos da abertura da turma especial de Dependência serão divididos
entre os alunos solicitantes da mesma disciplina, e sua efetiva oferta depende da
aprovação do Conselho Superior.

Disciplinas em dependência, cursadas regularmente ou em turmas
especiais, não fazem parte de programa de benefícios.
Os valores das disciplinas cursadas em dependência devem ser pagos
integralmente.

É importante ainda que você esteja a par dos seguintes pontos:
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• O horário de aulas das turmas especiais não pode, em hipótese alguma,
coincidir com o das disciplinas do período em que você estiver matriculado;
• Somente serão oferecidas na modalidade semipresencial as disciplinas
que não forem ofertadas em horários alternativos ou em turmas de férias;
• Não serão ofertadas na modalidade semipresencial as disciplinas
técnicas que envolvam cálculos ou práticas laboratoriais, estágios, e, ainda,
disciplinas que a coordenação do seu curso avaliar que não seja possível atingir
os objetivos curriculares nesta modalidade.

4.12 EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS
O aproveitamento de estudos é o reconhecimento da equivalência de
disciplina ou atividade, cursada em outra instituição de ensino superior
autorizada ou credenciada.
O aproveitamento de estudos pode ser solicitado nos casos de
transferência, matrícula de alunos portadores de diploma de curso superior que
ingressem em novos cursos e alunos que pretendam o aproveitamento de
estudos realizados em cursos de graduação concluídos ou não.

A equivalência de disciplinas é ferramenta de aproveitamento de estudos
para alunos ingressantes transferidos e portadores de histórico de ensino
superior, somente.

A dispensa das atividades escolares (disciplinas, estágios e atividades
complementares), pode ser solicitada mediante a entrega do Requerimento
(Anexo I) à Secretaria Acadêmica, juntamente com os documentos descritos no
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Item 4.5, em até 15 dias após o início do Calendário Acadêmico no qual as
disciplinas são ofertadas.
Após o recebimento da documentação, o Coordenador do Curso fará a
análise e concederá a dispensa com base na pertinência de cada disciplina.
Você também pode reduzir a duração do curso, caso apresente
extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de uma
prova realizada para cada disciplina que você queira eliminar, diante de
pagamento de taxa.
A prova, que pode ser solicitada por meio de envio de Requerimento
(Anexo I, campo Outros) à Secretaria Acadêmica, terá como base todo o
conteúdo do Plano de Aula da disciplina e pode abranger conteúdos teóricos,
práticos ou ambos, de acordo com o que o professor, juntamente com o
Coordenador do Curso, acharem pertinentes.
A prova será corrigida pelo professor e pelo Coordenador do Curso em
forma de revisão cega por pares. A nota final obtida na prova é a média simples
das notas atribuídas na correção feita por eles.
Para obter êxito na eliminação da disciplina, você deve tirar nota mínima
8,0, que constará no seu histórico escolar com a sigla DISP, de dispensado, e
presença de 100%.

4.13 PROVA DE SUFICIÊNCIA
Ao final de cada semestre letivo, caso você não tenha atingido 75% de
presença, mas esteja aprovado por nota em uma ou mais disciplinas, você pode
requerer à Secretaria Acadêmica, diante de pagamento de taxa no valor de uma
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mensalidade vigente integral, uma Prova de Suficiência que abordará o
conteúdo previsto para cada disciplina.

Caso tenha reprovado por NOTA, não terá direito à Prova de Suficiência.

A solicitação deve ser feita no prazo máximo de 2 dias úteis após o final do
semestre letivo previsto no Calendário Acadêmico.
A data da aplicação da prova será agendada pelo professor responsável
somente após você enviar da solicitação e efetuar o pagamento da taxa.

A data da Prova de Suficiência ocorrerá em uma data a ser marcada pelo
docente da disciplina.

4.14 DECLARAÇÕES OU COMPROVANTES
O pedido de declarações, solicitações e/ou comprovantes devem ser
encaminhados ao academico2@idd.edu.br diante de Requerimento específico
(Anexo I).

4.15 COLAÇÃO DE GRAU
A colação de grau é ato institucional. Ela será realizada em data marcada
pela Direção da Faculdade IDD e comunicada, com antecedência, aos
formandos.
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A colação de grau é obrigatória e faz parte da conclusão de curso. Para
colar grau, o aluno deverá atender às exigências de ordem legal e as orientações
de caráter normativo, conforme segue:
1) O aluno deve concluir todos os créditos do seu curso, estando
academicamente apto, segundo registros da Secretaria Acadêmica;
2) Deve estar com a documentação completa na Secretaria Acadêmica.
Todos os formandos devem participar do ensaio geral, em data
previamente marcada e trajar beca na cor preta, faixa na cintura na cor do curso
e capelo - que é colocado na cabeça após a Outorga de Grau.
A elaboração da ata de Outorga de Grau é organizada pela Secretaria
Acadêmica, antes do ato solene. A ata deve ser assinada por todos os
formandos, sendo condição básica para o recebimento do diploma.
COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL: é admitida nos casos em que o formando
não possa participar da colação de grau no dia previsto para sua turma
(comprovado mediante documentos) e é realizada após a data da colação de
grau do seu curso, no gabinete do Diretor Geral.

5 ATIVIDADES ACADÊMICAS

5.1 PLANO DE ENSINO
Cada disciplina que você está cursando no semestre tem um plano de
ensino. No primeiro dia de aula, o professor deverá apresentá-lo. Trata-se do
que chamamos de "CONTRATO PEDAGÓGICO", pois contêm ementa, objetivos,
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conteúdo programático a ser seguido, metodologias de ensino, estratégias,
critérios de avaliação e bibliografia básica e complementar.
O Plano de Ensino é elaborado semestralmente pelo professor de cada
disciplina e serve para balizar as dispensas e/ou aproveitamento de estudos por
parte daqueles alunos que já tenham cursado tais disciplinas, no mesmo ou em
outros cursos.

5.2 ESTÁGIO CURRICULAR
O estágio tem por objetivo colocar em prática o que se aprende em sala
de aula e experimentar a realidade do mercado de trabalho.
Para cada aluno, é obrigatória a integralização de carga horária total dos
estágios prevista de 400 horas distribuídas em quatro períodos letivos, conforme
mostrado no Item 3.
O Manual do Estágio é o seu guia para desenvolver atividades de Estágio
Curricular Obrigatório (no caso da graduação) e Não Obrigatório (no caso de
graduação e pós-graduação): https://www.idd.edu.br/regulamentos  Estágio
 Manual Estágio IDD

5.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios
que possibilitam o reconhecimento, mediante avaliação de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive as adquiridas fora do
ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes,
transversais, opcionais, interdisciplinares, especialmente nas relações com o
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mundo do trabalho e nas atividades de extensão na comunidade. Tais atividades
se constituem em componentes curriculares que enriquecem o seu perfil e são
realizadas fora do horário de aula.
No Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios da Faculdade
IDD, é obrigatório o cumprimento de 40 horas como Atividades Complementares
para fim de obtenção de diploma.
O Manual de Atividades Complementares é o seu guia para desenvolver as
atividades e validá-las: https://www.idd.edu.br/regulamentos  Manuais 
Manual de Atividades Complementares.

5.4 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas
por discentes.
Elas são previstas no Projeto Pedagógico do CSTCE, constituindo parte da
carga horária das disciplinas às quais se vinculam. São realizadas através de:
estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento
de projetos, atividades em laboratório, atividades em campo, oficinas, pesquisas,
estudos de caso, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre
outros.

5.5 PROJETOS INTEGRADORES
Os Projetos Integradores I e II são trabalhos multidisciplinares que
contemplam e fecham as atividades acadêmicas do curso. Eles são fruto do
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desenvolvimento de metas específicas para cada disciplina envolvida, podendo
ser feito em grupos de até 3 alunos ou individualmente.
As disciplinas norteadoras de cada um dos projetos e as suas temáticas
estão ilustradas a seguir:

Cada grupo será orientado por um professor orientador, que irá
acompanhar os trabalhos desenvolvidos e fornecer orientações acerca do
desenvolvimento das metas específicas.
A nota das disciplinas Projeto Integrador I e II será a média das notas
atribuídas

pelos

professores

de

cada

disciplina

norteadora

a

você,

individualmente, de acordo com o cumprimento das metas e a sua dedicação ao
desenvolvê-las.
O Manual de Projetos Integradores e TCC é o seu guia para desenvolver as
disciplinas de Projeto Integrador I e II: https://www.idd.edu.br/regulamentos 
Manuais  Manual de Projeto Integrador I, II e TCC
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5.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
O TCC do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios é
composto de dois procedimentos concomitantes: entrega do Projeto Integrador
Final e apresentação oral.
O Projeto Integrador Final é construído a partir dos projetos desenvolvidos
nas disciplinas de Projeto Integrador I e II, isto é, os estudantes desenvolvem um
único documento a partir dos relatórios técnicos, memoriais descritivos,
pranchas, manuais e outros documentos relacionados à edificação desenvolvida
nas duas disciplinas.
Para a apresentação dos trabalhos, cada grupo deverá elaborar um
roteiro da apresentação, com cópias para os colegas e para os professores, e
providenciar o material didático para a apresentação.
O Projeto Integrador Final será avaliado por uma banca examinadora
constituída por, ao menos, dois professores das disciplinas norteadoras e pelo
professor orientador, que atribuirão uma nota de zero a dez a cada aluno. A
avaliação terá em vista os critérios de: alcance de metas; apresentação de
documentação; domínio do conteúdo; linguagem (adequação, clareza); postura;
interação; nível de participação e envolvimento; e material didático (recursos
utilizados e roteiro de apresentação).
O Manual de Projetos Integradores e TCC é o seu guia para desenvolver as
disciplinas de Projeto Integrador I e II: https://www.idd.edu.br/regulamentos 
Manuais  Manual de Projeto Integrador I, II e TCC
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5.7 MONITORIA
A Monitoria é, basicamente, o exercício de assistência a aulas feitas por
estudantes.
O monitor é um estudante que já cursou aquela disciplina e obteve um
desempenho excelente, podendo exercer a função de auxiliar o professor com
as turmas seguintes, sendo, portanto, um estudante designado pelo professor
da disciplina.
O monitor realiza diversas atividades, dentre elas:
Apoiar os estudantes da disciplina que está monitorando;
Dar plantão nas dependências da faculdade;
Apoiar na elaboração e na resolução de questionários, trabalhos e
projetos;
Ajudar na compreensão da bibliografia básica da disciplina;
Orientar quanto às dúvidas das matérias ministradas em aula;
Auxiliar o professor na preparação de aulas práticas em laboratório
ou teóricas;
Ministrar aulas de revisão com a supervisão do orientador ou do
professor.
Para obter mais informações, você pode acessar o Manual da Monitoria:
https://www.idd.edu.br/regulamentos  Manuais  Manual da Monitoria

6 INFRAESTRUTURA
A Faculdade IDD disponibiliza a você, aluno:
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Salas de aula: contam com cadeiras confortáveis, recursos
multimídia, quadro branco e climatização;
Conta @idd.edu.br com acesso a todas as ferramentas Google for
Education e arquivamento ilimitado no Google Drive;
Acesso ao Sistema Acadêmico;
Biblioteca com acervo físico atualizado: localizada no 9 andar, ela
conta com mais de 4.000 livros, manuais, trabalhos de conclusão de
curso, guias e periódicos na área de construção civil. Seu acervo
pode ser consultado, reservado e renovado diretamente pelo
Sistema Acadêmico.
Laboratórios de ensino: os laboratórios de ensino possibilitam que
você coloque em prática os ensinamentos aprendidos em sala. São
laboratórios de ensino: Laboratório de Informática/Desenho (com
AutoCAD® e Revit®) e Física, Laboratório de construção/solos e
topografia, Laboratório de instalações elétricas e hidrossanitárias,
Laboratório de materiais de construção e Laboratório de química.

7 PLÁGIO
Segundo o dicionário Aurélio, plagiar é, 1. Assinar ou apresentar como
seu, (obra artística ou científica de outrem) 2. Imitar (trabalho alheio); Plágio do
grego plágios, “trapaceiro; oblíquo”.
O plágio parcial ou integral é critério de reprovação extraordinário em
qualquer trabalho apresentado no curso e passível de punições internas, de
acordo com as normas do Regimento Interno da Faculdade IDD, e externas, de
acordo com a Lei.
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Para evitar plágio em trabalhos acadêmicos sempre indique os direitos
autorais das ideias utilizadas em textos, seguindo as normas indicadas
pelos professores.

8 REGIME DISCIPLINAR
O Regimento Interno da Faculdade IDD (Regimento Interno) descreve, no
Capítulo III, o Regime Disciplinar para o Corpo Discente:
" Art. 90 Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
ADVERTÊNCIA, por:
a) Transgressão
dos
prazos
regimentais
ou
falta
de
comparecimento aos atos acadêmicos ainda que não resultem
em prejuízo ou transferência de responsabilidade a terceiros;
b) Falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao ambiente
acadêmico com atitudes discrepantes em relação aos seus pares.
c) REPREENSÃO, por:
d) Reincidência nas faltas previstas no item I;
e) Uso de meios indevidos durante sua conduta acadêmica.
SUSPENSÃO, com perda das avaliações nesse período, por:
a) Reincidência nas faltas previstas no item II;
b) Falta de cumprimento dos deveres acadêmicos quando
convocado além das tarefas rotineiras das disciplinas do Curso;
c) Ofensa a qualquer membro da comunidade acadêmica;
d) Falta de cumprimento de diligências solicitadas quanto à
documentação pessoal e modificação de seus documentos.
DESLIGAMENTO, por:
a) Reincidência nas faltas previstas no item III;
b) Atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal, incompatíveis à
dignidade da Faculdade ou de sua Entidade Mantenedora;
c) Rompimento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
§ 1º A aplicação da penalidade de desligamento expressa é antecedida
por instauração de Processo Administrativo e compete à Diretoria Geral.
§ 2º Durante o inquérito a parte acusada não pode ausentar-se, sob
pena maior de ser considerada culpada.
§ 3º Da aplicação das penalidades cabe recurso ao Conselho Superior, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos e pode ser interposto com pedido de
efeito suspensivo, no caso da pena de desligamento.
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Art. 91 O registro das penalidades é feito em documento próprio não
constando no Histórico Escolar do aluno e será cancelado o registro das
penalidades, de advertências e de repreensão se, no prazo de 01 (um)
ano da aplicação, caso não haja reincidência. "

O aluno punido por suspensão perderá a frequência e lhe será atribuída a
nota zero em todas as avaliações realizadas no período em que estiver
cumprindo a penalidade.

9 SISTEMA ACADÊMICO
O Sistema Acadêmico, por meio da utilização do “login e senha fornecidos
pela instituição, permite que os alunos tenham acesso às seguintes informações:
DADOS ACADÊMICOS


Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;



Acompanhamento acadêmico (notas dos Módulos e frequência das
disciplinas);



Cadastro (dados cadastrais do aluno);



Documentos pendentes;



Ficha financeira (visualização da situação financeira e retirada do
boleto bancário), clicando no número do boleto (primeiro campo);



Aniversariantes (lista de aniversariantes dos alunos da turma);



Rematrícula para o Módulo seguinte.

SALA VIRTUAL


Material de Apoio (material do professor);



Pesquisa ao acervo da biblioteca física (9 andar da Sede).
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ORGANIZAÇÃO PESSOAL


Agenda (pessoal);



Bloco de notas (anotação pessoal).

O acesso ao Sistema Acadêmico passo-a-passo está disponível no
Apêndice A.

Os alunos receberão, semanalmente, via e-mail por meio de newsletter,
informações de diversos cursos e palestras relacionadas a área de
Construção Civil, no entanto, tal envio não supre o dever do aluno de
acessar frequentemente o sistema e seus e-mails.

10 DEPARTAMENTO FINANCEIRO


Após a efetivação da matrícula, o aluno terá acesso ao portal do aluno
contendo suas informações pessoais, que devem ser constantemente
conferidas e atualizadas, se for o caso;



O aluno é responsável pela retirada do boleto bancário no sistema
acadêmico para o pagamento das parcelas. Qualquer dúvida deverá
entrar em contato com o departamento financeiro por e-mail financeiro@idd.edu.br;



As parcelas devem ser pagas na rede bancária até o vencimento;



O abatimento é um benefício concedido ao aluno que efetuar o
pagamento de suas parcelas até a data do vencimento. O valor do
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benefício estará discriminado no boleto bancário e não constará em
contrato;


O atraso das parcelas acarretará na cobrança de multa e juros
conforme contrato de prestação de serviços, bem como retorno do
valor normal sem qualquer desconto ou abatimento eventualmente
concedido;



Após 45 (quarenta e cinco) dias de atraso no pagamento, o aluno será
incluso no Sistema de Proteção ao Crédito – SPC sem aviso prévio,
uma vez que por tratar-se de inadimplemento contratual, fica
dispensada notificação prévia de mora;



Não havendo manifestação por parte do aluno, o IDD tomará as
medidas cabíveis judicialmente.

11 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
A CPA é a Comissão Própria de Avaliação, instituída pelo SINAES – Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação, e é
responsável pela condução dos processos de avaliação da Faculdade IDD.
Os questionários desenvolvidos pela CPA constituem importantes
ferramentas para o planejamento educacional, pois buscam a melhoria contínua
da qualidade da formação dos nossos alunos, da produção do conhecimento e
da extensão.
Ao colaborar com a CPA, preenchendo os questionários de forma regular
e honesta, você permite que sejam identificadas áreas de excelência e
problemáticas, apontando exatamente os setores que requerem manutenção e
aqueles que necessitam de melhorias.
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12 INFORMAÇÕES ÚTEIS
ENDEREÇOS DIGITAIS


Acesso ao sistema acadêmico – Portal do aluno



Acesso ao Acervo Acadêmico físico – Portal do Aluno



Acesso ao Repositório Institucional – Repositório Institucional



Normas da Faculdade IDD – Regimento Interno



Documentos públicos – Portarias, Normativas e Editais



Estágio – Normas e Documentos



e-mails:

academico2@idd.edu.br (Departamento Acadêmico (41) 9

8850-0699);
financeiro@idd.edu.br (Departamento Financeiro (41) 9 87360311);
comercial@idd.edu.br (Departamento Comercial);
ouvidoria@idd.edu.br (Ouvidoria (41) 9 8779-0078).

ENDEREÇOS FÍSICOS
IDD - Matriz Curitiba-PR
Rua Emiliano Perneta, 174 – 7º ao 11º andar
Instituto de Engenharia do Paraná – Centro
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Curitiba/PR – CEP 80.010-050
Telefone: (41) 3333-3668
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APÊNDICE A - ACESSO AO PORTAL DO ALUNO
i.

Acesse nosso site http://www.idd.edu.br e no espaço ACESSAR

PORTAL DO ALUNO (canto superior direito da página), digite seu login e sua
senha (informados na ocasião da matrícula)

ii.

Caso seja o seu primeiro acesso abrirá uma nova página na qual irá

aparecer um campo solicitando a data de seu nascimento para confirmação e
solicitando uma nova senha, conforme abaixo.
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Digite a nova senha, no campo “Nova Senha”, digite-a novamente no
campo “Confirmar Nova Senha” e finalmente clique no botão Gravar.
iii.

Após alterar a senha, na página do navegador aparecerá a seguinte

mensagem:

Clique sobre a frase:

iv.

Novamente a página se abrirá em seu navegador, conforme a figura

abaixo:
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Entre com seu login e sua nova senha (aquela que foi alterada por você) e
clique sobre o botão “Acessar”
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APÊNDICE B - IMPRESSÃO DOS BOLETOS BANCÁRIOS

i. Acesse o portal do aluno (conforme instruções do Apêndice A)

ii. Após logar no portal do aluno, clique na frase “Ficha Financeira” no
menu lateral esquerdo dentro do quadro “DADOS ACADÊMICOS”

iii. Clique em “Acessar” o nível do curso em vigência:

iv. Na nova tela que irá se abrir, aparecerão todas as parcelas e eventuais
descontos que existam, o valor de cada uma, quais as parcelas quitadas e
os respectivos status:
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v. Para imprimir o boleto da parcela ativa que você deseje efetuar o
pagamento, você deverá clicar no número do boleto referente a mesma, na
coluna intitulada “Boleto”
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Anexo I – Ilustração parcial do REQUERIMENTO GERAL. O documento real
é auto preenchível em formato .docx e deve ser solicitado à Secretaria
Acadêmica (academico2@idd.edu.br)
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