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1. APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto Casulo Evolução é um projeto de grupos de estudos ligados a interesses e demandas dos próprios 
alunos e interessados externos em contribuir com a construção dos temas estudados.  
 
2. FINALIDADES 
 
2.1 O Projeto Casulo Evolução tem por finalidade estratégica institucional direta a massificação do 
conteúdo para todos os alunos e melhoria do processo ensino-aprendizagem de graduação. 
2.2 Os grupos de estudos consistem em atividades optativas dentro dos cursos de graduação da Faculdade 
Evolução, podendo, quando da sua conclusão, ser pontuada como Atividade Complementar e constar no 
histórico escolar do aluno. 
2.3 Os grupos de estudos darão a opção de uma maior participação externa, o que gerará uma maior 
contribuição e agregação de conhecimento estre os participantes, bem como maior integração da 
instituição com a sociedade como um todo. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Favorecer uma experiência singular dos conhecimentos acadêmicos direcionados para o mercado de 
trabalho. 
3.2 Incentivar a melhoria do processo ensino-aprendizagem, promovendo a cooperação acadêmica entre 
alunos. 
3.3 Minimizar os índices de reprovação, evasão e falta de motivação em relação aos conteúdos base das 
disciplinas. 
3.4 Proporcionar melhoria na qualidade do ensino. 
3.5 Oferecer ao Líder e Vice-Líder de cada Grupo de estudos experiências nas atividades técnicas, didáticas 
e científicas em determinado conjunto de assuntos abordados no curso em que ele está devidamente 
matriculado. 
3.6 Oferecer oportunidade de interesse pela carreira docente. 
3.7 Aprofundar o conhecimento dos grupos sobre os conteúdos do mercado de trabalho com interesse 
conjunto e ligados às disciplinas. 
3.8 Promover encontros entre estudantes, profissionais e professores por meio de eventos mensais, 
gerando assim uma maior aprendizagem colaborativa. 
 
4. NATUREZA DAS ATIVIDADES 
 
4.1 As atividades dos grupos de estudos serão desenvolvidas ao longo do ano acadêmico, com carga horária 
equivalente a 10 horas mensais e sob a supervisão da coordenação. 
4.2 A função do líder e vice-líder do grupo de estudo não se configura como atividade remunerada e não 
gera vínculo com a Instituição. 
4.3 O líder e vice-líder dos grupos terão direito, como contraprestação pelos serviços executados, a uma 
bolsa no valor mensal equivalente 50% da sua mensalidade, durante o semestre em que fizer parte do 
Programa de Monitoria. 
4.4 O exercício da liderança do grupo de estudo não isenta os líderes dos grupos das atividades regulares 
do seu curso. 
 
 



 

5. ATRIBUIÇÕES DO LÍDER E VICE-LÍDER DO GRUPO DE ESTUDO 
 
5.1 Montar o grupo de estudo (divulgando entre os alunos) com base no assunto de pesquisa e estudo 
escolhido em conformidade com a coordenação do curso. 
5.2 Elaborar juntamente com a coordenação o Roteiro de Estudos contendo: definição, objetivos a serem 
alcançados, cronograma de acompanhamento e metodologia a serem utilizadas. 
5.3 Gerenciar os encontros do grupo de estudo e dos assuntos abordados em conformidade com os 
horários disponibilizados pela instituição e roteiro do grupo. 
5.4 Cumprir as horas previstas no Roteiro de Estudo, conforme horários pré-estabelecidos com a 
coordenação e integrantes do grupo. 
5.5 Ter frequência integral nos encontros do grupo de estudo. 
5.6 Efetuar semanalmente o controle das atividades desenvolvidas, visando a obtenção de subsídios para 
a elaboração do Relatório Semestral de Atividades. 
5.7 Elaborar semestralmente o Relatório de Atividades desenvolvidas. 
5.8 Participar e contribuir nos eventos de aprendizagem colaborativos, que ocorreram mensalmente. 
 
6. ATRIBUIÇÕES DA SUPERVISÃO DA COORDENAÇÃO 
 
6.1 Elaborar juntamente com os líderes o Roteiro de Estudos contendo: definição, objetivos a serem 
alcançados, cronograma de acompanhamento e metodologia a serem utilizadas. 
6.2 Facultar ao lideres ambiente propício para o desenvolvimento das atividades propostas no Plano de 
Atividades de Monitoria. 
6.3 Reunir-se, semanalmente com os líderes dos grupos para avaliar o andamento das atividades 
desenvolvidas. 
6.4 Gerenciar os encontros mensais de aprendizagem colaborativa. 
 
7. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 
7.1 O aluno interessado em liderar um grupo de estudo deverá inscrever-se junto à Coordenação do Curso 
em que fizer parte e dentro dos prazos fixados. 
7.2 Somente poderão se inscrever para liderar o grupo de estudo, o aluno que: 
I. Esteja regularmente matriculado e cursando, no mínimo, o 2º semestre no curso que deseja liderar 
o grupo de estudo; 
II. Apresente disponibilidade e compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os 
propostos para desenvolvimento da liderança; 
III. Não tenha anteriormente abandonado a atividade de liderança, sem justificativa; 
 
8. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO 
 
8.1 Apresentação do Formulário de Inscrição (formulário disponível na Coordenação do Curso) 
8.2 Participação na Entrevista por banca avaliadora composta pela coordenação e dois professores 
convidados e os candidatos a vaga de líder e vice líder. 
8.3 O processo seletivo terá validade de um ano letivo. 
 
 
 
 



 

9. DAS VAGAS 
 

CURSO VAGAS (líder e vice líder) 
Administração 01 
Ciências Contábeis 01 
Processos Gerenciais 01 
Redes de Computadores 01 

 
 
10. CERTIFICAÇÃO 
 
10.1 O Líder e Vice-líder receberão certificado de participação no Projeto Casulo Evolução quando do seu 
desligamento ou término das atividades, se tiver cumprido ao menos 75% da carga horária total do Roteiro 
de Estudos. 
10.3 O Coordenador do Curso enviará para a Supervisão Acadêmica a listagem dos Lideres e Vice-líderes 
do Projeto Casulo Evolução aprovados para que sejam tomadas as providências quanto à expedição e 
registro dos certificados junto à Diretoria Acadêmica. 
 
11. LOGÍSTICA OPERACIONAL 
 
11.1 Os encontros das reuniões do grupo de estudo ocorreram em horários diferentes dos horários de aula, 
conforme calendário de disponibilidade dos recursos da Instituição (Salas, laboratórios e Biblioteca), 
conforme disponibilizado antecipadamente pela coordenação. 
11.2 Os encontros mensais de aprendizagem colaborativa serão promovidos pela Instituição. 
 
12. CALENDÁRIO 
 

DESCRITIVO DATA 
Submissão do Projeto 26 de novembro a 07 de dezembro de 2018 
Entrevista com os candidatos dos Projetos aprovados 10 de dezembro de 2018 
Divulgação dos Projetos aprovados (site da Faculdade) 14 de dezembro de 2018 
Início das atividades 14 de janeiro de 2019 

 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica, ouvidas a Supervisão e a 
Coordenação Acadêmica. 
 
 
 
                                                                             

 


