FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II
Portaria MEC 40 - de 12 de Dezembro de 2007
Clique nos links para visualizar as informações, você será direcionado ao site contendo as informações, algumas
informações são retiradas de site de terceiros e podem estar indisponíveis, neste caso aguarde e tente
novamente mais tarde, persistindo entre em contato conosco pelo e-mail suporte@dompedro.com.br para que
possamos lhe fornecer as informações necessárias

§1.I. Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial
da União
Detalhes da Instituição de Ensino
Ato Regulatório
Curso de Administração
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Curso de Ciências Econômicas
Curso de Engenharia Civil
Curso de Pós Graduação (Especialização)

§1.II. Dirigentes da Instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício
Paulo Henrique Ismael
Diretor-Presidente Mantenedora
Dulce Regina de Carvalho Ceneviva Bergamo
Coordenadora Pedagógica
Antônio Inácio Buzzini de Oliveira
Coordenador de Curso de Administração e Ciências Econômicas
Ésio Glacy de Oliveira
Coordenador de Curso de Arquitetura e Urbanismo
João Carlos de Carvalho
Coordenador de Curso de Engenharia Civil
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§1.III. Relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a respectiva
formação, titulação e regime de trabalho
Relação de Docentes
§1.IV. Matriz curricular
Matriz Curricular Administração
Matriz Curricular Arquitetura e Urbanismo
Matriz Curricular Ciências Econômicas
Matriz Curricular Engenharia Civil

§1.V. Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação,
quando houver

Detalhes da Instituição de Ensino
Curso de Administração
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Curso de Ciências Econômicas
Curso de Engenharia Civil
Curso de Pós Graduação (Especialização)

§1.VI. Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, incluindo
mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os ônus incidentes sobre a
atividade educacional.
Clique aqui para acessar a informação
§2.I. Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e
critérios de avaliação
Consultar PDI
§2.II. Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento
que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC e PDI.
Consultar Normas
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§2.III. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada à área
do curso, política de atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e
utilização.
Acervo com mais de 16000 títulos, Informatizada com área de estudo e pesquisa com
terminais de aluno com Internet
Acervo Informatizado, Rede de Informação Acessada Internet e Local,Serviços
Informatizado
Demais Dados
Área Física Construída 320,12 m2
Política de Atualização do Acervo Solicitação de Professores
Utilização do Acervo Empréstimo Domiciliar e Pesquisa
Outros Dados Fitas de Vídeo
Slides
Mapas
CD Rom
Acesse o aluno on line
§2.IV. Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios,
equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de informação.
Laboratórios
Geologia
Topografia
Materiais de Construção
Hidráulica
Mecânica dos fluídos
Eletricidade
Solos e Pavimentação
Física
Química
Fotografia
Conforto Ambiental
Desenhos e Maquetes
Carpintaria
Informática
Material e Atelier
Infraestrutura de informática
Infra-estrutura de Informática disponível através de redes cabeado e wifi através de link de
INTERNE rápida em fibra óptica, computadores em rede, e acesso a dados acadêmicos através
de portal disponível no web site (aluno.dompedro.edu.br)
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