NORMAS DE CONVIVÊNCIA
2015.2
Querido(a) Aluno(a),
Em primeiro lugar gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, em segundo lugar gostaria de expressar o meu desejo de que o semestre de 2015.2
seja muito produtivo e feliz para todos nós, e em terceiro lugar queria dizer que eu já não aguentava mais ficar em casa! Mas para que esse semestre
que se inicia agora seja realmente feliz e produtivo para todos nós, apresento-lhes as normas de convivência que irão nortear nosso relacionamento
profissional ao longo deste semestre.
Ressalto que as normas aqui contidas, não elidem aquelas constantes no regimento interno da Faculdade Batista Brasileira, bem como jamais
estarão se sobrepondo às determinações da secretaria, das coordenações e da superintendência. Espero ainda que nossa relação seja baseada nos
princípios da amizade, profissionalismo, educação, ética, confiança, respeito, bom senso, civilidade e urbanidade.
1. Absenteísmo
Vocês são maiores de idade e devem saber se há ou não a necessidade
de assistir aula. Recomendo que assistam e não se atrasem às minhas
aulas. A grande maioria dos alunos que perdem a minha disciplina
perde porque faltam muito às aulas, ou chegam atrasado. Lembre-se,
você pode faltar 25% das aulas.
2. Comportamento em Sala
Como dito acima espero de todos: educação, ética, respeito e bom
senso. Para tanto rogo encarecidamente que os celulares permaneçam
desligados ou no vibracall, que ao chegar atrasado entre na sala sem ser
notado (não dar boa tarde ou boa noite não é falta de educação!) e
fechar, cuidadosamente, a porta da sala. Se precisar sair da sala, faça-o
também em silêncio e feche a porta, cuidadosamente, ao sair.
3. Avaliações Individuais
Leiam atentamente as instruções contidas nas avaliações. As avaliações
devem ser respondidas à caneta (inclusive gráficos e contas
matemáticas). Contudo você pode optar por responder as avaliações à
lápis, lembro no entanto, que se utilizar o lápis você não terá direito a
solicitar revisão da minha correção, mesmo nos casos onde claramente
eu tenha me equivocado na correção, ou mesmo, não tenha nem
corrigido uma determinada questão. A Prova Final é toda de caneta,
inclusive gráficos e cálculos. Não tolerarei a chamada “pesca”, os
alunos flagrados com a mesma tirarão “zero” na referida avaliação e o
assunto encaminhado à Coordenação do Curso. Para as tentativas de
“pesca” perguntando ou olhando para a prova do colega do lado,
como não posso provar o ocorrido, trocarei os envolvidos de lugar e a
minha correção será rigorosíssima, até a última vírgula. Para evitar
mal entendidos, nos dias de avaliação traga caneta (funcionando), lápis
(com grafite ou apontador), calculadora (funcionando e que você saiba
operar), régua, borracha, e corretivo. Se esquecer um desses itens, é
problema seu, pois não permitirei o empréstimo desses materiais ou de
qualquer outro durante as avaliações. Nas avaliações tirarei dúvidas
sobre a elaboração das questões por 15 minutos após a entrega das
mesmas. As perguntas terão que ser feitas em voz alta e do seu
assento. Não corrijo a avaliação durante a avaliação! Todas as
avaliações serão acumulativas.
4. Trabalhos em Grupo e PI
Todos os trabalhos em grupo e/ou individuais deverão ser entregues
digitados, conforme as normas da ABNT. Os trabalhos que não
seguirem minimamente as normas tirarão “zero”, trabalhos que
tiverem sido copiados de qualquer fonte tirarão “zero”, trabalhos não
entregues na data agendada tirarão “zero”. Trabalhos com nome de
aluno de caneta tirarão “zero”. Não será aceito nenhum tipo de
desculpas, nem mesmo que o laboratório estava fechado ou mesmo
que algum integrante da equipe tenha sido assaltado e o trabalho
furtado! O trabalho é em grupo, outros devem possuir a cópia, e
nunca deixe para imprimir o trabalho na última hora. O trabalho deve
ser de equipe, ou seja, todos devem participar. Não divida o trabalho
em partes. Acredite, eu vou e tenho como cobrar a participação de
todos na realização dos trabalhos em grupo. Quando houver
apresentação oral, todos os integrantes da equipe devem estar
presentes à apresentação; quem não apresentar tirará “zero” na parte
oral. Não aceito a entrega de trabalhos via e-mail.

5. Resultados das avaliações
Os resultados das avaliações serão entregues em até 5 dias úteis após a
realização da mesma. As notas estarão disponibilizadas no sistema de
notas da faculdade, na maioria das vezes, antes mesmo do retorno das
avaliações às suas mãos.
6. Absenteísmo do professor
Eu dificilmente falto sem avisar. Se eu faltar, a aula será resposta o
mais rápido possível. As aulas de reposição serão aos sábados.
7. Aulas aos sábados
As aulas aos sábados, de reposição devido à ausência do professor ou
mesmo para a complementação regular da carga horária do semestre,
não terá “chamada”, mas os conteúdos poderão ser inéditos. No
contrato que você assinou com a FBB, sábado é dia de aula.
8. Segunda chamada
Qualquer segunda chamada será realizada ao final do semestre, com
conteúdo acumulativo. Acredite, só falte a uma avaliação em último
caso, pois lhe garanto que a avaliação de segunda chamada é MUITO
MAIS DIFÍCIL que as avaliações regulares. Se faltar mais de uma
avaliação você fará a prova de segunda chamada com a soma dos
pesos das avaliações que você faltou. A segunda chamada é paga, sem
exceções.
9. NAC
Eu faço uma avaliação qualitativa de cada um de vocês durante o
semestre. O critério utilizado é meu, único, totalmente subjetivo e
inegociável.
10. Correção e Notas
Minhas notas são dadas de 0 a 10 com uma casa decimal. Aproveito
tudo que o aluno escrever e darei o crédito correspondente ao
percentual que for respondido corretamente. Eu sou humano, posso, e
cometo erros nas correções, não hesite em me procurar se encontrar
um erro de correção (se a prova estiver de caneta). Não aproximo as
notas individuais das avaliações (nem trabalho com duas casas
decimais). Quem atingir a média de 5,7 tem aprovação direta. O
conteúdo da final, assim como de todas as avaliações, é TUDO! Se seu
desempenho na “Prova Final” for inferior à sua expectativa, não hesite
em pedir uma nova correção da prova, como disse, posso errar —
afinal eu sou um ser humano.
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