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Manual do Representante de Turma



INTRODUÇÃO

Parabéns! Você foi eleito representante de sua turma. Isso demonstra 

o seu interesse em contribuir com os seus colegas e com a FADMINAS. Para uma boa 

atuação é fundamental entender o papel do Representante.

Ser o Representante de Turma é a sua oportunidade de contribuir 

para a melhoria da comunicação e relação entre a sua turma e a FADMINAS.

 O PROAD-Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico do 

Discente da FADMINAS, ciente de sua obrigação de participação no processo 

pedagógico da Instituição e, também, da Missão Institucional, não poderia deixar 

de trabalhar  apoiando e/ou orientando os representantes de turma nas questões 

relacionadas à sua gestão, enquanto líder, procurando, sempre, proporcionar 

oportunidades para o  exercício do direito à voz e à vez. 

Por isso, o PROAD elaborou um Manual para orientá-lo e ajudá-lo a 

fim de que sua atuação seja efetiva e positiva frente a essa responsabilidade que a 

turma lhe confiou.  É importante a compreensão desse guia para facilitar a sua 

atuação.

Bom trabalho e conte conosco! 

Coordenação PROAD/FADMINAS
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MISSÃO DA FADMINAS

VISÃO DA FADMINAS

O QUE É SER REPRESENTANTE DE TURMA?

ü Oferecer uma educação de excelência por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, privilegiando o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

intelectuais, sociais e espirituais, para formar cidadãos amadurecidos integrados e 

que sejam agentes de mudança na sociedade em que vivemos. 

Atuar como uma referência na educação básica e superior, contribuindo 

para a formação e a transformação cultural, social e espiritual da sociedade em que 

vivemos.

O representante de turma é o elo entre a turma e a Faculdade.

É o responsável pelo diálogo ético e eficaz com a sua turma, 

administrando eventuais problemas, coletando informações e sugestões. Ele 

promove a integração do grupo, possibilitando a participação de todos nos 

assuntos de turma, mobilizando para participação em atividades como eventos 

institucionais, palestras, visitas técnicas, cursos, dentre outras atividades 

pertinentes a tal tarefa.

O representante é o multiplicador das informações institucionais, 

transmitidas pelos professores, coordenadores de curso e/ou administradores da 

Faculdade. Tem papel fundamental na aproximação do Corpo Discente com a 

Coordenação do Curso e a Direção Geral da Faculdade, permitindo assim a 

contribuição dos alunos no aprimoramento das propostas pedagógicas.
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Poderão ser escolhidos para Representante de Turma os alunos 
devidamente matriculados na turma, mediante o voto direto, no período 
estabelecido pelo PROAD, condizendo com as datas divulgadas no calendário 
discente e institucional.

Os Representantes de Turma são escolhidos por eleição direta, efetivada 
dentro da sala de aula. Os demais colegas de classe e os próprios candidatos votam 
naqueles que melhor possam representar a turma. Assim, os alunos vencedores 
serão aqueles que obtiverem maior número de votos.

É de extrema importância que os representantes mantenham seus dados 
atualizados, comunicando quaisquer alterações ao PROAD.

Lembre-se: as informações devem estar corretas, para facilitar a 
comunicação com da Direção, Docentes e Coordenação do PROAD com os 
representantes.

É O ALUNO QUE:
ü Exerce a cidadania.
ü É responsável.
ü É criativo.
ü Tem espírito de liderança.
ü É bom moderador.
ü É comprometido com as atividades propostas.
ü É solidário, entusiasta e idealista.
ü Tem conduta adequada aos valores da faculdade.
ü É ético*

*Ser um representante de turma ético significa ser, acima de tudo, 
imparcial. É importante saber distinguir os anseios pessoais das solicitações da 
turma.

PERFIL IDEAL DO REPRESENTANTE DE TURMA

ESCOLHA DO REPRESENTANTE DE TURMA
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Cada gestão terá duração de 2 (dois) semestres.

PODE HAVER REELEIÇÃO?

Os representantes poderão ser reeleitos.

PERDA DO MANDATO

O mandato será encerrado pelos seguintes motivos:

a) Por renúncia do Representante;

b) Por perda de vínculo com a instituição;

c) No caso de o Representante adotar comportamento considerado 

inadequado em relação a sua turma, a outros alunos, à Direção, ao Corpo 

Docente ou ao Corpo Técnico-Administrativo da FADMINAS, conforme 

descrito no Regimento Geral das Faculdades, com parecer de uma Comissão 

formada por representantes da Direção, Coordenação dos Cursos, Corpo 

Docente e PROAD;

d) Se faltar com os deveres previstos neste Manual ou no Regimento da 

Faculdade;

e) No caso de conflito com sua própria turma;

f ) No caso de receber qualquer das penalidades previstas no Regimento da 

FADMINAS.

TEMPO DA GESTÃO DOS REPRESENTANTES
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Em caso de perda de mandato, será realizada nova eleição, 
garantindo a representatividade da turma no diálogo institucional.

SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE PERDA DE MANDATO

ü Participação em capacitações promovidas pelo NETE/PROAD, com 
certificação;
ü Oportunidade de participar das discussões pedagógicas da FADMINAS, 
interagindo dinamicamente com Docentes, Coordenadores e Diretores.

VANTAGENS DE SER REPRESENTANTE DE TURMA

ü Encaminhar ao PROAD os nomes ou as pessoas que estão passando 

por algum tipo de problema psicopedagógico.

ü Atender à Direção, aos Coordenadores, aos Professores e demais 

departamentos (PROAD, NETE, NAP e Pastoral Universitária), quando 

solicitados.

ü Apoiar o PROAD na divulgação dos murais.

ü Homenagear os aniversariantes da turma junto com o PROAD.

ü Promover, juntamente com o PROAD a comemoração de datas 

especiais.

ü Zelar e cuidar para preservação do patrimônio da FADMINAS.

ü Estimular a interação entre todos os alunos da turma, colaborando para 

a reflexão das atitudes do grupo.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO REPRESENTANTE DE TURMA:
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ü Saber ouvir os colegas em suas necessidades, mostrando-se sempre 

responsável e aberto ao diálogo.

ü Identificar as necessidades da turma, buscando esclarecimentos, 

informações e orientações para o grupo.

ü Realizar a análise crítica das questões em evidência, buscando o 

crescimento de toda a turma.

ü Promover reflexão da turma frente ao curso.

ü Promover a integração com representantes de outras turmas e cursos.

ü Buscar opinião consensual do grupo e representá-la em situações 

decisórias.

ü Participar das capacitações de Representantes de Turma.

Participar das reuniões de Representantes de Turma, marcadas 

diretamente pelo PROAD, Diretoria e/ou Coordenadores de Curso para 

tratar de assuntos acadêmicos.

ü Em qualquer reunião ou evento nos quais um dos representantes não 

puder estar presente, o outro deverá fazer representar sua turma.

ü Checar seus e-mails, periodicamente, para acompanhar as informações 

enviadas pelo PROAD, Coordenadores, Professores ou Diretores da 

FADMINAS.

ü Divulgar para turma o que foi abordado nas reuniões, assim como os 

eventos programados pela IES, estimulando a participação de todos.

ü Ter conhecimento dos limites disciplinares, pedagógicos e/ou 

administrativos estabelecidos pela Instituição dentro da coletividade.

ü Solicitar ajuda ao PROAD na busca de soluções para as dificuldades da 

turma.
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Assuntos Especificação Fluxo

Acadêmicos e 

Administrativos

Questões acadêmicas 
diversas, corpo docente 
e processos diversos.

Infra-estrutura, serviços 
de limpeza terceirizados.

1- PROAD

2- Ouvidoria

3- Coordenadores de

Curso

4- Direção

O papel do Representante de Turma é de fundamental 

importância, pois facilitará o processo de melhorias contínuas por meio 

de elogios, sugestões e críticas. No caso de reclamações, o representante 

deve observar o fluxo a ser seguido para assuntos acadêmicos ou 

administrativos.

FLUXOGRAMA DAS INFORMAÇÕES
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