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O objetivo geral deste documento é determinar regras para orientação do desenvolvimento

das disciplinas acadêmicas sob responsabilidade do Profº Ms Antonio Gracias Vieira Filho, em seu

trabalho  na  Faculdade  Piaget  –  Campus  Suzano  (SP).  As  normas  aqui  estipuladas  estão  em

consonância  com  o  projeto  acadêmico  dessa  instituição  e,  de  forma  mais  específica,  foram

estabelecidas com as seguintes finalidades:

• Garantir um relacionamento cordial e produtivo entre docente e alunas/os (discentes);

• Estabelecer parâmetros de diálogo pautados pelo profissionalismo;

• Evitar qualquer situação e/ou comportamento que possa prejudicar o rendimento da relação

acadêmica entre docente e alunas/os.

Para que tais finalidades sejam alcançadas, há um corpo objetivo de regras a ser cumprido –

tanto pelas/os alunas/os quanto pelo docente. A seguir, esses itens são detalhados.

1) Obrigações e regras relativas ao trabalho das/os alunas/os:

a) Leitura. Ao longo do curso, serão indicados vários textos para leitura, conforme a bibliografia

contida em nosso programa. Em alguns casos a leitura será opcional e, em outros, obrigatória. O

aprendizado em nível superior de ensino depende diretamente de uma carga de leitura relevante e,

desse modo, o conteúdo dos textos poderá ser cobrado nas provas;

b) Prazos, datas e “arredondamento de notas”. As datas para entrega de trabalhos devem ser

rigorosamente respeitadas. Trabalhos entregues fora do prazo estabelecido não serão corrigidos. O

professor não concede pontos extras de forma aleatória, para “completar notas”. Assim, tais pedidos

– ampliação de prazos e acréscimos de notas – não devem ser realizados;

c) Nível mínimo de presença e contagem de faltas. Para ser aprovada/o, a/o aluna/o deve ter ao

menos  75%  de  presença  nas  aulas  ministradas  ao  longo  do  semestre.  Atestados  e  demais

documentos, que possam interferir na alteração do número de faltas, devem ser encaminhados à

secretaria da Faculdade. Observação: à exceção de casos muito específicos (como a gestação ou

certas condições de saúde), não há abono de faltas. Quanto às possibilidades de abono, a/o aluna/o
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deve consultar a secretaria da instituição. As regras para controle de frequência, lançamento de

faltas e eventual abono de faltas são determinadas pela legislação pertinente e aplicadas pela

instituição de ensino. O docente não tem qualquer ingerência sobre tais regras. A chamada só

será realizada após o decurso de mais de 50% do tempo de aula. No caso de utilização de lista de

presença, será acordado com a turma um horário adequado para sua circulação durante a aula;

d) Sobre o comportamento em sala e o relacionamento entre docente e alunas/os:

• A relação entre docente e alunas/os deve ser profissional e de mútuo respeito acadêmico;

• O comportamento em sala deve ser orientado para preservação de um ambiente saudável e

respeitoso, que propicie o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. Desse modo, o

nível de ruído deve ser o mínimo possível. Também devem ser evitadas interrupções que não

estejam ligadas às atividades de aula/aprendizado;

• A comunicação entre docente e alunas/os, fora da sala de aula, deve ser feita exclusivamente

por dois mecanismos: e-mail ou reunião presencial;

• Em  hipótese  alguma  será  mantido  diálogo  via  WhatsApp e/ou  aplicativos  do  gênero.

Também não haverá contato via redes sociais;

e) Sobre a prática de plágio. Segundo a versão brasileira da Wikipédia (http://bit.ly/1XiYncC),

consultada  em 11 de agosto  de  2017,  plágio  é  (...)  o ato  de assinar  ou  apresentar  uma obra

intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc)

contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor

original. No ato de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra

pessoa, assumindo a autoria. Consequências da prática de plágio: 

• Trabalhos que contenham plágio, em partes ou na totalidade, receberão nota 0 (zero). Basta

uma linha transcrita de forma integral e sem a necessária referência de autoria/citação

para configurar uma situação de plágio;

• Trabalhos em grupo que contenham plágio resultarão em nota 0 (zero) para todos os seus

integrantes; 

• A prática de plágio será comunicada à coordenação do curso; 

• Caso  a/o  aluna/o  queira  citar  o  trabalho  de  outra  pessoa,  deve  dizer  o  nome  da/o

autora/autor, a obra da qual a citação foi retirada e a data de publicação;

f) Sobre a prática de “cola” durante as avaliações. Nas provas, exames e demais atividades de

avaliação presencial que não permitam a realização de consulta – a materiais ou colegas de curso –

tal atitude resultará na retenção da avaliação e em nota 0 (zero). A avaliação do docente sobre tal

conduta  é  soberana,  cabendo  à/ao  aluna/o  apenas  reclamação  junto  aos  canais  competentes  da

instituição de ensino;
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g) Critérios de correção das avaliações:

• Retenção e entendimento dos conteúdos discutidos durante as aulas;

• Leitura e aproveitamento da bibliografia do curso;

• Capacidade de argumentação e articulação de ideias e conceitos;

• Clareza, correção e qualidade do texto.

2) Obrigações do professor:

• Atender às demandas acadêmicas das/os alunas/os com presteza e urbanidade, de forma a

auxiliá-los no processo de aprendizado, nos limites de sua capacidade técnica e intelectual;

• Fornecer atendimento presencial aos alunos sempre que se encontrar na Faculdade Piaget e

desde que não esteja em algum compromisso que o impeça;

• Responder,  o  mais  rápido  possível,  às  dúvidas  encaminhadas  aos  seguintes  endereços

eletrônicos:

◦ antoniofilho@facpiaget.com.br   (preferencial);

◦ professor.antonio@protonmail.com  ;

• Oferecer explicações adicionais, atividades extras e realizar todo esforço necessário para que

as/os alunas/os desenvolvam um processo de aprendizado adequado. No caso das atividades

extras,  estas  não  necessariamente implicarão  em  acréscimos  às  notas  das  avaliações

regulamentares.

3. Direitos da/o aluna/o:

• Receber toda orientação necessária a um bom desempenho acadêmico;

• Solicitar explicações adicionais e atividades que reforcem seu processo de aprendizado, de

modo a garantir que suas dúvidas sejam solucionadas; 

• Solicitar o acompanhamento de trabalhos e atividades, antes do prazo final de entrega, para

que seu resultado seja o melhor possível;

• Solicitar material adicional para estudo: leituras, exercícios, filmes, etc.

4. Quanto ao uso do sítio Sociologia da Gestão (www.sociologiadagestao.com):

Para facilitar o acesso a materiais indispensáveis às disciplinas sob responsabilidade do Profº

Ms  Antonio  Gracias  Vieira  Filho,  foi  criada  uma  página  no  sítio  Sociologia  da  Gestão  (de
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autoria/propriedade do referido docente). Os itens dos cursos – aulas, programas, atividades, avisos,

roteiros de estudo, etc – ficarão disponíveis em https://sociologiadagestao.com/cursos/faculdade-

piaget-campus-suzano-sp/. O uso dos materiais presentes nesse endereço é livre, por parte das/os

alunas/os, desde que consideradas as seguintes condições:

• Aceitação  dos  Termos  de  uso  e  privacidade do  sítio,  disponíveis  no  endereço

https://sociologiadagestao.com/sobre-o-portal/termos-de-uso-e-privacidade/;

• A citação/reprodução de qualquer material lá disponível está condicionada à atribuição dos

créditos  de  autoria  devidos.  Em outras  palavras,  quando  utilizado,  o  material  deve  ser

adequadamente creditado. Para tanto, deve ficar evidente que os itens foram retirados do

sítio Sociologia da Gestão (www.sociologiadagestao.com) e são de autoria do Profº Ms

Antonio Gracias Vieira Filho.  Deve ficar evidente,  por fim, que os itens lá relacionados

foram produzidos com a contribuição de trabalhos acadêmicos de terceiros – artigos, livros,

comunicações, etc – e foram devidamente citados. Caso o docente tenha sido omisso em

algum caso, solicita-se à/ao usuária/o que o comunique com a maior brevidade, no endereço

faleconosco@sociologiadagestao.com.

5. Liberdade de expressão e conduta acadêmica:

• O Profº Ms Antonio Gracias Vieira Filho se compromete a oferecer uma visão equilibrada

dos assuntos abordados em sala de aula, tratando de forma ampla e democrática os pontos de

vista estabelecidos a partir de premissas científicas;

• De igual forma, o docente esclarece que, na medida em que a neutralidade plena é uma

impossibilidade prática nas ciências humanas, os conhecimentos transmitidos em sala de

aula  serão  sempre  afetados  por  sua  orientação  ontológica  e  metateórica;  sua  trajetória

acadêmica; e sua visão do magistério;

• O ensino superior está assentado na construção de conhecimento em bases científicas. Não

configura  conhecimento  científico  o  saber  proveniente  de  religiões,  seitas,  crenças

metafísicas diversas, senso comum, opinião particular e afins;

• A/O aluna/o também deve compreender que religiões, seitas, crenças e opiniões constituem

objetos de estudo das ciências humanas como quaisquer outros. Portanto, tais fenômenos

estão sujeitos ao escrutínio acadêmico.

Qualquer dúvida quanto aos itens acima pode ser encaminhada ao docente pelos endereços

antoniofilho@facpiaget.com.br (preferencial) e professor.antonio@protonmail.com. 
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Este documento orienta as atividades acadêmicas realizadas por este docente na Faculdade

Piaget – Campus Suzano (SP), de modo que, uma vez divulgada sua existência e disponibilidade,

suas  regras  possuem efetividade.  Os  casos  não contemplados  neste  documento  –  ou  objeto  de

discordância  insolúvel  –  podem ser  solucionados  levando-se  em conta  o  regimento  interno  da

Faculdade ou pelo diálogo com a coordenação dos cursos; a Ouvidoria da instituição; e a direção da

instituição. 

Profº Ms Antonio Gracias Vieira Filho – Primeiro semestre de 2019
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