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1. CURSOS OFERECIDOS 
 
A Faculdade Estácio de Curitiba e a Faculdade de Tecnologia Radial Curitiba 
oferecem os seguintes cursos: 
 

• Graduação Bacharelada 
Tem por finalidade habilitar o estudante para a obtenção de graus 
acadêmicos que abranjam tanto a área profissional quanto a tecno-
científica. Os cursos de Graduação estruturam-se por meio de projetos 
pedagógicos que contemplam, além da preparação profissional 
qualificada, a formação humanística, a social e a científico-tecnológica, 
objetivando criar condições para que o aluno se insira - como cidadão e 
profissional - em um mundo caracterizado por crescente acúmulo de 
informação nos diferentes domínios do conhecimento. 
 

• Graduação Tecnológica 
São cursos de graduação, de curta duração, que se desenvolvem em até, 
no máximo, cinco períodos. Abrangem diferentes áreas do conhecimento 
e são direcionados para as necessidades do mercado de trabalho. 
Desenvolvem competências profissionais, fundamentadas na ciência, na 
tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho 
profissional responsável, consciente, criativo e crítico. São abertos, como 
todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Os 
graduados nos Cursos Superiores de Tecnologia denominam-se 
tecnólogos e são profissionais de nível superior com formação para a 
produção e inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos 
de produção de bens e serviços. 
 

• Pós-Graduação – Lato Sensu - Especialização e Aperf eiçoamento 
Destinam-se a graduados em cursos superiores. Têm carga horária 
mínima de 360 horas e duração média de um ano e são oferecidos nas 
modalidades a distância e presencial. 
 

• Cursos de Extensão 
São cursos de curta duração que tem como objetivos: 
� Otimizar as relações de intercâmbio entre a Faculdade e a 

sociedade, quanto aos objetivos institucionais. 
� Aumentar a probabilidade de que as pessoas e as instituições 

utilizem, da melhor maneira possível, o conhecimento existente na 
realização de suas atividades. 

� Produzir conhecimento sobre os processos de apropriação e 
utilização do conhecimento existente por parte das pessoas e das 
instituições. 

� Facilitar e melhorar a articulação do ensino e da pesquisa com as 
necessidades da comunidade social. 
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Atividades de Extensão : 
� Cursos de Nivelamento : cursos direcionados aos alunos da 

Faculdade, visando apoiar e reforçar uma disciplina em parte ou em 
sua totalidade, como no caso das disciplinas com elevado nível de 
reprovação. Também podem ser oferecidos aos alunos ingressantes 
que não tiveram uma boa “base” no ensino médio. 

� Cursos de Complementação Curricular : cursos que visam ampliar, 
complementar, enriquecer estudos ou disciplinas de um currículo. 
Podem ser oferecidos às comunidades interna e externa com carga 
horária de, no máximo, 175 horas. 

� Cursos de Capacitação Profissional : cursos que têm a finalidade 
de qualificar, aperfeiçoar profissionais de setores específicos do 
mercado de trabalho, prevendo, obrigatoriamente, um percentual de 
aulas práticas. Podem ser oferecidos aos públicos interno e externo 
com carga horária inferior a 360 horas. 

� Cursos de Atualização : cursos direcionados ao público interno ou 
externo, podendo ou não exigir pré-requisito, sejam acadêmicos ou 
profissionais, que objetivam atualizar conhecimentos. Não ampliam, 
não especializam conhecimento ou experiência, e sim deixam o 
participante atualizado acerca da evolução do conhecimento sobre 
um assunto em um período de tempo recente (por exemplo, nos 
últimos dez, cinco ou dois anos, conforme o ritmo de produção da 
área). 

� Gabaritando : curso on-line oferecido semestralmente e que se 
destina a ajudar o aluno a se preparar para as avaliações de 
algumas disciplinas. O curso atribui horas de atividades 
complementares. 

� PROAB : curso preparatório para o exame da OAB, oferecido de 
forma teletransmitida e semestralmente a alunos, ex-alunos e alunos 
de outras instituições. O curso atribui horas de atividades 
complementares. 
 

 
Projetos Institucionais : 
� Cursos de Férias : Facilitam o acesso ao mundo acadêmico a um 

maior número de pessoas, possibilitam a ampliação e/ou reciclagem 
de conhecimentos nas mais diversas áreas. São oferecidos durante 
os períodos de férias, em julho e janeiro. 

� Oficinas : Apresentam temas diversificados que são apresentados de 
forma prática, objetivando a aplicabilidade imediata dos 
conhecimentos obtidos, tendo carga horária variável. 

� Curso Empresas : A Faculdade presta serviços de treinamento e 
desenvolvimento ao mercado empresarial nacional e 
internacional.Organizações públicas e privadas interessadas no 
desenvolvimento de novas habilidades e competências de seus 
funcionários e colaboradores, nas diversas áreas de atuação e nos 
mais variados segmentos. Os cursos poderão ser realizados nas 
instalações da Faculdade ou da empresa. Com o objetivo de 
apresentar soluções na área de ensino/treinamento – preventivo, 



 
MANUAL DO ALUNO 

 

3 

corretivo ou ainda mudança de paradigma, e preparar e aperfeiçoar 
seus funcionários, por meio de atividades presenciais (cursos, 
workshops, palestras, etc.) e a distância. 

� Programa de Iniciação Científica : a iniciação científica é um 
instrumento que introduz o estudante de graduação com potencial 
promissor na prática da pesquisa científica. É o primeiro contato 
direto do estudante com a atividade científica que o leva a se engajar 
na pesquisa, tendo oportunidade de estudar e desenvolver um 
determinado tema, usando as metodologias adequadas, sempre sob 
a orientação e supervisão de um professor orientador. A iniciação 
científica caracteriza-se, portanto como um meio da realização de um 
projeto de pesquisa, contribuindo também para a formação de uma 
nova mentalidade no aluno, levando-o a conhecer e aplicar a 
metodologia científica. A seleção dos alunos e projetos é feita 
semestralmente e há concessão de auxílios para a execução de 
projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de 
pessoal pós-graduado, promoção de congressos, seminários, 
intercâmbio com outras instituições, divulgação dos resultados das 
pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance.  

� Monitoria : O projeto de monitoria tem como objetivo despertar no 
estudante o interesse pelo ensino e oportunizar a sua participação na 
vida universitária em situações extracurriculares e que o conduzam à 
plena formação científica, técnica, cidadã e humanitária. O aluno 
monitor prestará o suporte ao corpo docente no desenvolvimento das 
práticas pedagógicas, no desenvolvimento de novas metodologias de 
ensino e na produção de material de apoio que aprimorem o 
processo ensino-aprendizagem. Além disso, o monitor dará apoio ao 
aprendizado do estudante que apresente maior grau de dificuldade 
em disciplinas ou conteúdos específicos. Dessa forma favorecerá o 
oferecimento de atividades de reforço escolar ao aluno com a 
finalidade de superar problemas de repetência, evasão e falta de 
motivação. 

 
Para maiores informações sobre qualquer curso da Faculdade Estácio de 
Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial Curitiba, consultar o site 
http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-estacio-de-curitiba.aspx 
 
 
2. FORMAS DE INGRESSO 
 
2.1. VESTIBULAR AGENDADO MANUSCRITO  

a) DESCRIÇÃO: Nessa forma de ingresso, o candidato fará uma 
prova de redação e de CONHECIMENTOS GERAIS OU 
RACIOCÍNIO LÓGICO, esta com 10 questões de múltipla 
escolha, elaboradas com base nos conteúdos do ENSINO 
MÉDIO, constantes do MANUAL DO CANDIDATO. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA:  Para se inscrever, o candidato 
deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. A inscrição 
pode ser feita pela Internet, pelo telefone 3592-2700 ou ainda, 
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num dos campi da Estácio. A comprovação de conclusão do 
ensino médiodeverá, obrigatoriamente, ser apresentada no ato da 
matrícula, juntamente com o Termo de Responsabilidade e 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente 
assinado. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: Para os alunos que cursarão o 1º 
período (calouros), o valor da Matrícula Financeira corresponderá 
ao valor do número créditos de disciplinas que constituem o 1º 
período da grade curricular do seu curso. Caso haja isenção de 
disciplinas referentes ao primeiro período, o acerto financeiro será 
efetuado na mensalidade subsequente.  

 
 
2.2. VESTIBULAR AGENDADO POR COMPUTADOR 

a) DESCRIÇÃO:  Processo de seleção no qual o candidato fará uma 
prova de redação em um dos Laboratórios dos campi da Estácio. 
O resultado sai em meia hora.  

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA : Para se inscrever, o candidato 
deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. A inscrição 
pode ser feita pela Internet, pelo telefone 3592-2700 ou ainda, 
num dos campi da Estácio. A comprovação de conclusão do 
ensino médio deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no ato 
da matrícula, juntamente com o Termo de Responsabilidade e 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente 
assinado. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: Para os alunos que cursarão o 1º 
período (calouros), o valor da Matrícula Financeira corresponderá 
ao valor do número de créditos de disciplinas que constituem o 1º 
período da grade curricular do seu curso. Caso haja isenção de 
disciplinas referentes ao primeiro período, o acerto financeiro será 
efetuado na mensalidade subsequente.  

 
 
2.3. ENEM 

a) DESCRIÇÃO:  Forma de ingresso para alunos do Ensino Médio 
que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio. O 
candidato ficará dispensado do Vestibular. As normas referentes 
a esse processo de seleção estão à disposição no MANUAL DO 
CANDIDATO. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: Para se inscrever, o candidato 
deverá ter concluído o ENSINO MÉDIO (ou equivalente). A 
comprovação de conclusão do ensino médio deverá, 
obrigatoriamente, ser apresentada no ato da matrícula, 
juntamente com o Termo de Responsabilidade e Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado. A 
inscrição pode ser feita pela Internet ou em um dos locais de 
inscrição da Estácio. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: Para os alunos que cursarão o 1º 
período (calouros), o valor da Matrícula Financeira corresponderá 
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ao valor do número de créditos de disciplinas que constituem o 1º 
período da grade curricular do seu curso. Caso haja isenção de 
disciplinas referentes ao primeiro período, o acerto financeiro será 
efetuado na mensalidade subsequente.  

 
 
2.4. MATRÍCULA SEM VESTIBULAR - MSV 

a) DESCRIÇÃO:  Forma de ingresso na Faculdade sem concurso 
vestibular, a portadores de diploma de curso superior. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: O interessado deverá dirigir-se à 
Secretaria do Campus onde pretende estudar e apresentar toda a 
documentação exigida para dar entrada na sua solicitação. O 
deferimento é feito pelo Coordenador do Curso e ocorrerá após 
estudo curricular, obedecendo-se ao controle de vagas por curso. 
No ato da matrícula, o candidato deverá assinar o Termo de 
Responsabilidade e Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: A cobrança da primeira 
mensalidade será efetuada considerando-se todas as disciplinas 
com base no primeiro período. Caso haja escolha de quantidade 
de disciplinas diferente, o acerto financeiro será efetuado na 
mensalidade subsequente.  

 
2.5. TRANSFERÊNCIA EXTERNA DE CURSO 

a) DESCRIÇÃO:  Passagem do vínculo do estudante regular de uma 
Instituição de Ensino para outra, com a finalidade de 
prosseguimento de estudos no mesmo curso de origem.  

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: O interessado deverá dirigir-se a 
Secretaria do Campus (e não diretamente ao Coordenador de 
Curso) onde pretende estudar e apresentar toda a documentação 
exigida para dar entrada na sua solicitação. O deferimento é feito 
pelo Coordenador do Curso e ocorrerá após estudo curricular, 
obedecendo-se ao controle de vagas por curso. No ato da 
matrícula, o candidato deverá assinar o Termo de 
Responsabilidade e Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:  A cobrança da primeira 
mensalidade será efetuada considerando-se todas as disciplinas 
com base no primeiro período. Caso haja escolha de quantidade 
de disciplinas diferente, o acerto financeiro será efetuado na 
mensalidade subsequente.  

 
 
3. INTERNET/ SIA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICA S 
 
A Faculdade Estácio de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial Curitiba 
utiliza um sistema próprio de gerenciamento de informações acadêmicas, 
desenvolvido para o grupo Estácio, que se chama SIA – Sistema de 
Informações Acadêmicas. 
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Por meio deste sistema os alunos terão acesso a diversas ferramentas, 
podendo realizar consulta de notas, faltas, solicitação de requerimentos, 
acessar o webaula, entre outras. 
Para acessar o SIA, e utilizá-lo por completo, os alunos ingressantes em 
primeiro período recebem treinamento específico em sala de aula, os demais 
alunos, podem procurar o setor competente para obter a necessária ajuda. 
Além das solicitações via SIA, o aluno poderá realizar diversas solicitações 
pessoalmente na Secretaria Acadêmica, conforme indicação adiante neste 
Manual.  
 
 
4. PRINCIPAIS SITUAÇÕES ACADÊMICAS - SERVIÇO, INFOR MAÇÕES E 
SOLICITAÇÕES 
 
4.1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
O aluno deverá identificar-se toda vez que solicitado por funcionário ou 
professor do Campus. 
A faculdade não dispõe de carteira de identificação própria.  
 
 
4.2. REMATRICULA 

a) DESCRIÇÃO:  Recondução ao cadastro ativo daqueles alunos 
que estiverem com as matrículas trancadas. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA:  Solicitação pela Internet. Acesse o 
site (www.estacio.br), digite seu login (matrícula) e em seguida 
sua senha. No SIA (Sistema de Informações Acadêmicas) 
selecione o item Requerimento/Novo/Reabertura de Matrícula, 
dentro do prazo estabelecido pelo Calendário Escolar. Obs.: 
Serão indeferidos os pedidos de alunos que tiverem excedido 08 
semestres, (consecutivos ou não), nos cursos da Graduação com 
matrícula trancada ou o prazo máximo de integralização do curso 
determinado pela legislação; e de 02 semestres consecutivos ou 
04 intercalados nos cursos da Graduação Profissional (Instituto 
Politécnico). No caso de indeferimento, para dar continuidade aos 
seus estudos, o aluno deverá prestar novo Concurso Vestibular a 
fim de convalidar os créditos cursados, não concorrendo a vaga; 
não, entretanto, ser eliminado. Ao fazer a sua inscrição para o 
vestibular não se esquecer de marcar a opção Vestibular de 
Convalidação – sim. O retorno aos estudos obrigará o aluno a 
cumprir o currículo vigente. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:  A cobrança da primeira 
mensalidade será efetuada considerando-se os créditos das 
disciplinas do período anterior. Caso haja escolha de quantidade 
de disciplinas superior ao período anterior o acerto financeiro será 
efetuado conforme REGULAMENTO FINANCEIRO. 
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4.3. MATRÍCULA 
A matrícula é ato formal de vínculo do aluno com a Faculdade. Deverá ser 
renovada a cada semestre/ano letivo, mediante aceite do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, se fará no próprio SIA nos prazos 
estabelecidos em Calendário Acadêmico. 
O ato da matrícula e o aceite do contrato implicam em compromisso formal do 
aluno em respeitar e acatar os atos normativos e o Regimento Interno da 
Faculdade. 
Poderá ser negada a matrícula ao aluno cuja conduta não condiga com o 
regime disciplinar contido nos Regimentos da Faculdade. 
A não renovação da matrícula implica na perda do vínculo com a Faculdade e 
só poderá retornar ao curso mediante classificação em novo Processo Seletivo.  
 
 
4.4. REABERTURA DE MATRÍCULA 

a) DESCRIÇÃO:  Recondução ao cadastro ativo daqueles alunos 
que estiverem com as matrículas trancadas. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: Solicitação pela Internet. Acesse o 
site (www.estacio.br),digite seu login (matrícula) e em seguida sua 
senha. No SIA (Sistema de Informações Acadêmicas) selecione o 
item Requerimento/Novo/Reabertura de Matrícula, dentro do 
prazo estabelecido pelo Calendário Escolar. Obs.: Serão 
indeferidos os pedidos de alunos que tiverem excedido 04 
semestres, (consecutivos ou não), nos cursos da Graduação com 
matrícula trancada ou o prazo máximo de integralização do curso 
determinado pela legislação; e de 02 semestres consecutivos ou 
04 intercalados nos cursos da Graduação Profissional. No caso 
de indeferimento, para dar continuidade aos seus estudos, o 
aluno deverá prestar novo Concurso Vestibular a fim de 
convalidar os créditos cursados, não concorrendo a vaga; não, 
entretanto, ser eliminado. Ao fazer a sua inscrição para o 
vestibular não se esquecer de marcar a opção Vestibular de 
Convalidação – sim. O retorno aos estudos obrigará o aluno a 
cumprir o currículo vigente. Ao reabrir sua matrícula o aluno 
deverá ser inserido no regime curricular vigente, perdendo direito 
ao regime anterior quando não houver mais turma nele inserida. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:  A cobrança da primeira 
mensalidade será efetuada considerando-se os créditos das 
disciplinas do período anterior. Caso haja escolha de quantidade 
de disciplinas superior ao período anterior, o acerto financeiro 
será efetuado conforme REGULAMENTO FINANCEIRO. 

 
 

4.5. DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
O destrancamento de matrícula se fará por meio da renovação da matrícula e 
deverá ser efetuada em data prevista no Calendário Escolar, dentro do prazo 
definido no trancamento de matrícula, devendo o aluno cumprir o currículo 
vigente por ocasião do destrancamento. 
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A não renovação da matrícula implicará na perda do vínculo com a Faculdade, 
sendo que o aluno só poderá retornar ao curso mediante classificação em novo 
Processo Seletivo.  
 
 
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA  
O trancamento de matrícula implicará na interrupção temporária dos estudos e 
será permitido no prazo previsto em calendário acadêmico, devendo o aluno 
estar com a situação contratual regularizada até a data em que se formalize o 
pedido de trancamento, não podendo ultrapassar, em sua totalidade, a metade 
do número de séries/semestres/módulos letivos previstos para o curso. 
Ultrapassado este limite, o aluno perderá automaticamente o vínculo com a 
Instituição. 
 
4.6. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

a) DESCRIÇÃO:  Suspensão temporária dos estudos do aluno, 
mantendo seu vínculo com a Faculdade e garantindo seu retorno 
ao cadastro de alunos, após solicitar reabertura e inscrição em 
disciplinas no período seguinte. O trancamento de matrícula 
poderá ser feito pelo prazo de 2 anos , para os cursos de 
Graduação tradicional e 1 ano  para os cursos do Instituto 
Politécnico, respeitando o prazo de integralização do curso. O 
retorno aos estudos obrigará o aluno, que tiver trancado a 
matrícula, a cumprir o currículo vigente. O retorno aos estudos 
obrigará o aluno a cumprir o currículo vigente. Ao reabrir sua 
matrícula o aluno deverá ser inserido no regime curricular vigente, 
perdendo direito ao regime anterior quando não houver mais 
turma nele inserida. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: O Trancamento de Matrícula é 
concedido obedecendo aos seguintes critérios: Estar dentro do 
período previsto no calendário acadêmico. Ter cursado pelo 
menos um semestre letivo, e estar em dia com as 
mensalidades . O aluno só poderá manter a sua matrícula 
trancada durante 04 semestres consecutivos ou intercalados nos 
cursos da Graduação e 02 semestres consecutivos ou (02 
intercalados ) nos cursos da Graduação Tecnológica. Para 
requerer trancamento de matrícula, o aluno deverá abrir 
requerimento no SIA (solicitação trancamento de matricula) 
aguardar contato para agendamento com a coordenação do 
curso, dirigir-se a biblioteca para deferimento de pendências, 
dirigir-se à Secretaria Setorial de Alunos do seu Campus. Obs.: 
Serão indeferidos os pedidos de alunos que tiverem excedido o 
limite de matrícula trancada ou o prazo máximo de integralização 
do curso determinado pela legislação. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: O trancamento é o ato eficaz para 
suspender a cobrança das mensalidades vincendas, subsistindo a 
obrigação em relação às mensalidades vencidas e não pagas.O 
trancamento de matrícula não isenta o aluno do pagamento da(s) 
mensalidade(s) vencidas até a data da solicitação (data do 
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requerimento, conforme Parecer nº 44/79, do Conselho Federal 
de Educação.O aluno que trancar matrícula por comprovada 
incorporação ao serviço militar ficará isento do pagamento das 
mensalidades subsequentes à data do requerimento.No caso de o 
aluno ter efetuado a Matrícula Financeira e não ter efetivado a 
Matrícula Acadêmica, só terá direito a crédito de 90% do valor 
pago. No caso de o aluno estar devidamente matriculado 
(acadêmica e financeiramente) e requerer trancamento ou 
cancelamento de matrícula, não haverá crédito dos valores 
pagos, exceto aos vestibulandos que requererem o cancelamento 
da matrícula até o 1º dia de aula (inclusive), com direito a crédito 
de 90% do valor pago. 

 
 
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  
O cancelamento de matrícula será efetuado pela Faculdade, quando: 

• O aluno deixar de freqüentar as aulas por mais de 30 dias, sem 
justificativa por escrito à direção da Instituição;  

• Forem aplicadas sanções disciplinares contidas Regimento da 
Faculdade, não podendo retornar à Instituição. 

 
 
4.7. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

a) DESCRIÇÃO:  Encerramento definitivo  do vínculo do aluno com o 
curso/Instituição. Poderá ser voluntário ou compulsório 
(determinado administrativamente ou judicialmente ou por fatores 
que firam a legislação em vigor). 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA:  Para solicitar o cancelamento da 
matrícula o aluno deverá abrir requerimento via SIA (solicitação 
de cancelamento de matrícula) dirigir-se a Secretaria do seu 
campus. O aluno deve ficar ciente de que, ao cancelar a 
matrícula,todos os atos Acadêmicos tornam-se nulos, encerrando 
definitivamente o vínculo com o Curso e com a Faculdade. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: O aluno deverá estar em dia com 
as parcelas vencidas. O cancelamento solicitado pelo 
vestibulando até o primeiro dia de aula (inclusive) dá direito à 
devolução de 90% dos valores pagos e a isenção das parcelas 
vincendas. 

 
 
4.8. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA 
A desistência de matrícula é permitida ao aluno em qualquer época do ano, 
devendo o mesmo estar com a situação contratual regularizada até a data em 
que formalize a solicitação junto à Secretaria. Implica na perda automática do 
vínculo com a Faculdade. 
O aluno que tenha perdido o vínculo por desistência, só poderá retornar ao 
curso mediante classificação em novo Processo Seletivo. 
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4.9. ISENÇÃO DE DISCIPLINAS 

a) DESCRIÇÃO:Dispensa de disciplinas, cujos conteúdos 
programáticos e carga horária equivalem àqueles cursados em 
outras Instituições de Ensino Superior. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: Isenção de Disciplina para alunos 
oriundos de outra IES. 

• Documentação necessária: 
� Do aluno ingresso por transferência exige-se: (1)Histórico 

Escolar original; (2)Programas das disciplinas cursadas, 
emitidas oficialmente pela IES de origem; (3)Sistema de 
aprovação da IES de origem. 

� Do aluno portador de diploma exige-se: (1)Histórico 
Escolar cópia autenticada, (2)Programas das disciplinas 
cursadas emitidas oficialmente pela IES de origem; 
(3)Sistema de aprovação da IES de origem 

� Do aluno ingresso mediante concurso vestibular exige-se: 
(1)Histórico Escolar original; (2)Programas das disciplinas 
cursadas emitidas oficialmente pela IES de origem;(3) 
Sistema de aprovação da IES de origem. 

A solicitação deve ser feita pela Internet. Acesse o site 
(www.estacio.br), digite o login (matrícula) e em seguida sua 
senha. No SIA (Sistema de Informações Acadêmicas), selecione 
o item Requerimento/Novo/Isenção de Disciplinas para alunos de 
outra IES. Ao término da solicitação, o aluno deverá imprimir o 
requerimento, anexar  toda a documentação exigida e entregar na 
secretaria do seu Campus. 
A não entrega da documentação à secretaria do seu Campus no 
prazo máximo de 07 dias úteis,acarretará no cancelamento 
automático do seu requerimento. O processo será encaminhado à 
Coordenação e, após parecer, será registrado no histórico 
escolar.  Para deferimento da isenção pela Coordenação além da 
documentação apresentada, deverão estar presentes 
concomitantemente: carga horária igual ou não inferior a 75% da 
carga horária da disciplina a ser cursada e conteúdo compatível 
ou equivalente. Na falta de qualquer um desses requisitos a 
isenção será indeferida. O pedido de análise de isenções só pode 
ser feito via SIA, bem como, o pedido de reanálise só será 
apreciado no caso de apresentação de nova  documentação. 
Observações:O aluno só poderá solicitar isenção de disciplina 
cursada até a data de ingresso no curso. Se o aluno obtiver 
isenção para disciplinas em que esteja regularmente matriculado, 
a exclusão será feita automaticamente pela Secretaria. Após a 
exclusão, o aluno deverá consultar o Calendário Acadêmico para 
verificar a possibilidade de nova inclusão de disciplina. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:  O aluno, que obtiver isenção de 
disciplina(s) na(s) qual(is) já tenha efetuado matrícula(s), terá 
direito a crédito dos valores pagos, respeitados os valores 
originais. 
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4.10. ISENÇÃO DE DISCIPLINAS PARA EX-ALUNO DA INSTITUIÇÃO 
 

a) DESCRIÇÃO:  Dispensa de disciplinas, cujos conteúdos 
programáticos e carga horária equivalem àqueles cursados em 
outro curso da Instituição. 
ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: Solicitação pela Internet. Acesse o 
site (www.estacio.br), digite seu login (matrícula) e, em seguida, 
sua senha. No SIA (Sistema de Informações Acadêmicas), 
selecione o item Requerimento/Novo/Isenção de Disciplinas para 
ex-alunos da Instituição.Na solicitação o aluno deverá informar a 
matrícula do curso anterior. O processo será encaminhado à 
Coordenação e, após parecer, será registrado no Histórico 
Escolar. Se o aluno obtiver isenção para disciplinas em que esteja 
regularmente matriculado, a exclusão será feita automaticamente 
pela Secretaria. Após a exclusão, o aluno deverá consultar o 
Calendário Acadêmico para verificar a possibilidade de nova 
inclusão de disciplina. Para deferimento da isenção pela 
Coordenação deverão estar presentes concomitantemente: carga 
horária igual ou não inferior a 75% da carga horária da disciplina 
a ser cursada e conteúdo compatível ou equivalente. Na falta de 
qualquer um desses requisitos a isenção será indeferida. O 
pedido de análise de isenções só pode ser feito via SIA, bem 
como, o pedido de reanálise só será apreciado no caso de 
apresentação de nova  documentação. 

b) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: O aluno, que obtiver isenção de 
disciplina(s) na(s) qual(is) já tenha efetuado matrícula(s), terá 
direito a crédito dos valores pagos, respeitados os valores 
originais. 

 
 
TRANSFERÊNCIAS  
As transferências, para cursos afins, na hipótese da existência de vagas serão 
de 2 (dois) tipos: 
Internas:  entre os cursos oferecidos pela Faculdade Estácio de Curitiba, 
conforme Calendário Acadêmico, mediante preenchimento de requerimento na 
Secretaria da Unidade em que estuda.  
Externas:  que se recebam e/ou expressam para outras Instituições 
congêneres. 
A transferência do aluno proveniente de outro estabelecimento será requerida 
ao Diretor Geral, devendo o pedido ser instruído com histórico escolar 
completo, cópia dos programas de ensino das disciplinas cursadas em 
documento emitido pela própria IES de origem, além de comprovante de 
vínculo com a Instituição de origem. 
O aluno transferido para esta faculdade estará sujeito às adaptações 
curriculares que se fizerem necessárias conforme parecer emitido pela 
Coordenação de Curso. 
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Será concedida a guia de transferência ao aluno regularmente matriculado, 
desde que o mesmo não esteja respondendo a Inquérito Administrativo, 
cumprindo penalidade disciplinar. 
4.11. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES 

a) DESCRIÇÃO:  Passagem do vínculo do estudante regular para 
outra Instituição de Ensino Superior, com a finalidade de 
prosseguimento de estudos no mesmo curso de origem. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA:  Preencher requerimento na 
internet, solicitando Guia de Transferência para a Instituição 
destinatária, acessando o site (www.estacio.br) e selecionando o 
item Requerimento/Novo/Transferência Externa com Documentos 
Ao término da solicitação, o aluno deverá imprimir o 
requerimento, anexar a Declaração de Vaga fornecida pela 
Instituição DESTINATÁRIA e entregar na secretaria do seu 
Campus.A não entrega da documentação à secretaria o seu 
Campus no prazo máximo de 07 dias úteis, acarretará no 
cancelamento automático do seu requerimento. Obs.: O aluno 
retira a documentação diretamente na Secretaria setorial de 
alunos. Não será expedida Guia de Transferência para o aluno 
que abandonou o Curso ou para aquele, cujo período de 
trancamento de matrícula já tenha prescrito.  

c) ATENÇÃO: O FATO DE O ALUNO RETIRAR: HISTÓRICO, 
PROGRAMA, DECLARAÇÕES, ETC., NÃO CARACTERIZA A 
TRANSFERENCIA (SAÍDA) SE O ALUNO NÃO TROUXER A 
DECLARAÇÃO DE VAGA DA OUTRA IES. 

d) O aluno deverá passar por uma entrevista com a Coordenação de 
Curso, antes de efetivar a transferência. 

e) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA:  A solicitação de Transferência 
Externa para outra IES não exime o aluno da responsabilidade 
pelo pagamento das mensalidades vencidas até o dia da 
solicitação. 

 
 
4.12. TRANSFERÊNCIA INTERNA 

a) DESCRIÇÃO:  Passagem do vínculo do estudante regularmente 
matriculado de um curso e/ou turno e/ou campus para outro 
dentro do Grupo Estácio, respeitando o prazo de integralização 
curricular. 

b) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: Acessar o site (www.estacio.br), 
selecionar o item Requerimento/Novo/Transferência Interna 
decurso, campus ou turno informando o campus, turno e/ou curso 
desejado. 

c) ORIENTAÇÃO FINANCEIRA: Nas transferências internas de 
curso/campus/turno da Faculdade, os valores já pagos no 
curso/campus/turno de origem serão transferidos para o novo 
Curso dentro do semestre corrente. 
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5. REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM DOMICILIAR  
O Regime de Exercícios Domiciliares (conhecido como APD) tem regulamento 
próprio disponível no site da faculdade e Secretaria da unidade. 
Conforme o regulamento, têm direito ao regime domiciliar: portadores de 
afecções congênitas; infecções, traumatismos ou outras condições graves que 
impossibilitem o comparecimento às aulas (Decreto-Lei n. 1.044/69); gestante 
pelo prazo de três meses (Lei n. 6.202/75), podendo requerê-lo a partir do 
oitavo mês de gestação; convocados a prestar serviço em órgãos públicos em 
caráter extraordinário (Lei n. 10.861/2004). Em qualquer das situações o 
período de afastamento não pode ser inferior a 15 dias ou superior a 30 dias.  
Serão indeferidos os pedidos que não se enquadrem nessas situações, 
devendo o aluno, nesses casos, fazer uso dos 25% de ausências que a 
legislação lhe permite ter.  
O prazo para requerimento junto à Secretaria é de 3 (três) dias úteis contados 
do fato gerador do afastamento, podendo o requerimento ser feito pelo próprio 
aluno ou seu representante legal. Serão indeferidos os pedidos feitos fora 
deste prazo. 
O requerimento realizado junto à Secretaria deverá ser acompanhado de toda 
documentação comprobatória do fato. Serão indeferidos os pedidos feitos sem 
a respectiva documentação. 
O tratamento domiciliar só poderá abranger no máximo trinta dias por 
semestre. Quando o aluno tiver necessidade de ausência superior a este 
período, deverá requerer o trancamento do curso. 
Todo procedimento de APD será gerenciado pela Secretaria do Curso em 
conjunto com as Coordenações, sendo vedado ao aluno se dirigir diretamente 
aos professores. Por isso, o cadastro do aluno deverá estar atualizado, para 
fins de permanente contato. 
O tratamento domiciliar não libera o aluno da realização de provas e trabalhos 
ocorridos no período de afastamento e que deverão, via de regra, ser 
realizados nos dias e horários da turma em que está matriculado. 
O abono de faltas no período de afastamento só será deferido caso o aluno 
cumpra no prazo que lhe for designado todas as tarefas passadas pelos 
professores das respectivas disciplinas. Caso o professor indefira, as faltas 
serão mantidas em sua integralidade. 
 
 
6. DEPENDÊNCIA 
O aluno que não obtiver aprovação em uma determinada disciplina deverá 
cursá-la novamente em regime de dependência. 
A disciplina em dependência poderá ser cursada em turmas já existentes ou 
seguir esquema especial de estudo de acordo com a grade horária das 
disciplinas oferecidas na Faculdade. 
A disciplina cursada em regime de dependência é paga à parte. 
Admite-se a matrícula em período subsequente, desde que não haja pré-
requisito e seja observada a orientação específica de cada projeto pedagógico 
de cada curso. 
Turmas especiais e de estudos dirigidos não serão oferecidas nos cursos em 
que há oferta da disciplina no contra-turno (manhã e noite, por exemplo). 
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A divulgação de turmas especiais e de estudos dirigidos se faz via edital e a 
matrícula se realiza diretamente na Secretaria. 
 
 
7. AAC –ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  
As AAC são parte integrante das atividades curriculares de alguns cursos 
(consultar regulamento de AAC no site) e têm como objetivo auxiliar o 
desenvolvimento das competências necessárias ao profissional/cidadão. Por 
meio das AAC, a Faculdade proporciona ao aluno de graduação a 
oportunidade de participar de atividades práticas relacionadas aos cursos de 
sua formação desde o 1º semestre, tais como: visitas técnicas, prestação de 
serviços, palestras, oficinas, projetos de treinamento profissional, cursos de 
aperfeiçoamento acadêmico, trabalhos voluntários, entre outros, além de 
atividades culturais. 
A cada período letivo, o aluno precisará comprovar o cumprimento das 
atividades exigidas no de Atividades Complementares de seu curso. O aluno 
terá disponível no início do período letivo uma agenda de atividades 
complementares, bem como orientações específicas do programa, elaborada 
pela coordenação de seu curso. 
O aluno de graduação tecnológica precisará cumprir, no mínimo, 50 horas de 
atividades complementares até o término de seu curso (exceto alunos que 
estejam matriculados no currículo 310, que não têm obrigatoriedade no 
cumprimento das horas). Já o aluno de graduação bacharelada inserido na 
matriz 310 precisará cumprir, no mínimo, 200 horas de atividades 
complementares também até o término de seu curso. Em qualquer dos cursos 
só poderão colar grau após a conclusão da carga horária total mínima exigida 
pelas AAC. Essa carga horária pode ser cumprida com as atividades que o 
aluno escolher, dentro da agenda AAC, ou mesmo apresentar outras atividades 
desenvolvidas à coordenação do curso para avaliação. O regulamento AAC 
está disponível no site da Faculdade e os prazos para protocolo de atividades 
realizadas fora da instituição estão previstos em calendário acadêmico. 
  
 
8. COLAÇÃO DE GRAU  
Aos concluintes dos cursos oferecidos pela Faculdade são conferidos os graus 
acadêmicos a que fizerem jus e expedidos os diplomas correspondentes.  
A colação de grau será realizada em dia e hora marcados pelo Diretor Geral, 
salvo nos casos de cerimônia realizada fora da instituição em que a Comissão 
de Formatura deve previamente ter agendado a data com a Secretaria 
Acadêmica. 
No caso de realização de cerimônia de colação fora da unidade, havendo duas 
ou mais turmas de mesmo período, todas deverão realizar a cerimônia 
conjuntamente, exceto quando forem de turnos diferentes (manhã/noite) 
Para colar grau, o aluno deverá: 
• Estar em dia com a documentação na Secretaria. 
• Ter cumprido com aprovação todas as disciplinas referentes ao 
curso/currículo. 
• Ter cumprido o mínimo necessário de horas AAC. 
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* Ter sido aprovado em Trabalho de Conclusão de Curso (quando exigido em 
seu curso) 
* Ter cumprido a integralidade das horas de estágio supervisionado ou 
obrigatório (quando exigido por seu curso). 
 
 
9. REGISTRO DE DIPLOMA 
O registro de diploma é solicitado pelo aluno após colação de grau por meio de 
requerimento via SIA (Sistema de Informação Acadêmica). 
Prazo de entrega: de 6 meses à 1 ano 
  
Diploma 
A partir da aprovação em todas as disciplinas exigidas pelo seu curso até o 
registro do respectivo diploma, há uma série de procedimentos a cumprir. 
Quando rigorosamente seguidos, o recebimento do diploma será mais rápido. 
O erro ou a falta de algum documento causará um retardo desnecessário. O 
fluxo depende de você. Compete ao formando: Verificar se a Secretaria do seu 
campus contém toda a documentação exigida para o processo de emissão do 
seu diploma: 
• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalentes (para ingressantes 
por vestibular). Caso você tenha concluído o ensino médio após 1985, seu 
colégio deverá publicar no D.O.U. a lista dos aprovados (para concluintes no 
Estado do Rio de Janeiro). Se você estudou em colégio federal, o documento 
deverá ser autenticado pela secretaria deste, não havendo a necessidade de 
publicação no D.O.U. Se o término do curso foi anterior a 1985, o certificado 
deverá ser assinado pela Secretaria Estadual de Educação. No caso de 
colégios extintos por qualquer causa, procurar também a Secretaria Estadual 
de Educação, Setor Inspetoria Escolar. 
• Histórico Escolar do Ensino Médio. 
• Cópia legível da certidão de nascimento ou casamento. No caso de o 
documento conter tarja verde e amarela, fazer cópia colorida. 
• Carteira de identidade atualizada. 
• Solicitar o requerimento, disponível na internet, (o aluno deverá ter colado 
grau). Para fazer a solicitação, acesse o site, digite o login (matrícula) e em 
seguida a sua senha. Clique no SIA (Sistema de Informação Acadêmica). Em 
seguida selecione o item Requerimentos/ Novo/Diploma. Acompanhar o 
resultado do requerimento via internet, através da consulta de requerimentos. A 
secretaria do seu Campus verificará toda a documentação e encaminhará para 
o setor de Diplomas. Uma vez registrado, o processo será encaminhado ao seu 
campus, para ser retirado por você ou por seus pais, mediante apresentação 
da identidade. 
 
 
10. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
Um dos instrumentos da Avaliação Institucional da Faculdade Estácio é o 
diagnóstico. Com realização semestral, o diagnóstico é um processo de 
avaliação dos professores e do corpo técnico-administrativo da Instituição.  
Por meio desse instrumento, os alunos têm oportunidade de avaliar o 
desempenho dos professores, da coordenação, da direção e dos demais 
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serviços oferecidos pela Instituição.  Os resultados são divulgados através do 
site da faculdade, bem como, em editais da faculdade e reuniões com os 
representantes. 
 
 
11. TROTE 
A Faculdade Estácio proíbe o trote violento e constrangedor dentro de suas 
dependências, nas suas imediações ou em qualquer lugar ou circunstância que 
envolva o nome da instituição, estando os infratores sujeitos às sanções 
previstas no regulamento do regime disciplinar.  
A Faculdade incentiva, entretanto, atividades de recepção de calouros com 
cunho cultural, lúdico e solidário, promovendo ações de cidadania que 
beneficiem instituições filantrópicas idôneas e, ao mesmo tempo, promovam a 
integração dos calouros e veteranos. Os calouros são convidados a participar 
dessas atividades, mas não estão obrigados a integrá-las. 
 
 
12. REGIME DISCIPLINAR  
O regime disciplinar visa assegurar o convívio e a disciplina na comunidade 
escolar e em todas as atividades da Faculdade e baseia-se no cumprimento 
dos seguintes deveres gerais: 

• Respeito à integridade física e moral das pessoas envolvidas no 
convívio;  

• Acatamento às disposições legais, estatutárias e regimentais, bem como 
às determinações da Diretoria da Faculdade relativas ao exercício das 
funções pedagógicas, científicas e administrativas;  

• Preservação do patrimônio material, cultural, científico e moral da 
Faculdade Estácio.  

 
São passíveis de sanção pela Faculdade:  

• Praticar atos definidos como infração pelas leis penais, tais como 
calúnia, injúria, difamação, rixa, lesão corporal, dano, jogos de azar;  

• Cometer ato de desrespeito, desobediência, desacato ou que implique 
de qualquer forma em indisciplina;  

• Praticar ato atentatório à moral ou aos bons costumes;  
• Retirar, sem prévia permissão de quem de direito, objeto ou documento 

existente em qualquer dependência da Faculdade.  
• Perturbar os trabalhos escolares bem como o funcionamento da 

Administração das Faculdades;  
• Recorrer a fraudes, subterfúgios, mentiras, outros, para realizar seus 

intentos;  
• Transportar ou utilizar arma;  
• Praticar ou propiciar o uso de bebidas alcoólicas, de substâncias 

entorpecentes ou que causem dependência;  
• Promover manifestação ou propaganda de caráter político-partidária, 

bem como incitar, promover, apoiar ausências coletivas aos trabalhos 
escolares.  
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A aplicação de sanção disciplinar pelo Comitê de Ética da Faculdade não 
excluirá a responsabilidade civil e penal, caso existente.  
O corpo discente, docente e corpo técnico-administrativo da Faculdade estão 
sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

• Advertência verbal ou escrita  
• Suspensão  
• Desligamento  

As punições serão definidas em procedimento administrativo instruído 
conforme regimento Interno do Comitê de Ética da Faculdade (disponível no 
site da faculdade), observados os princípios da ampla defesa e do 
contraditório. 
Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade Estácio, além da 
sanção disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento do 
valor correspondente ao prejuízo causado.  
 
 
13. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES  
A Faculdade Estácio está cadastrada no FIES (Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior). O agente financeiro responsável pela 
concessão é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que 
concede os financiamentos apenas aos alunos regularmente matriculados. 
Para adesão a este tipo de bolsa, o aluno deverá estar sempre atento aos 
editais da Faculdade, onde encontrará as informações pertinentes. Outras 
informações poderão ser obtidas no site: www.sisfies.mec.gov.br. 
 
 
14. PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA  
É um programa desenvolvido pelo governo do estado para a concessão de 
bolsas universitárias integrais, concedidas em parceria com as instituições de 
ensino superior, cada qual arcando com 50% (cinqüenta por cento) do valor da 
mensalidade, com a finalidade de que os universitários bolsistas - denominados 
educadores universitários - cumpram carga horária mínima de 16 (dezesseis) 
horas em atividades do Programa junto às Escolas Públicas Estaduais ou 
Municipais que serão desenvolvidas nos finais de semana. 
Quais são os pré-requisitos para a obtenção da bols a no Programa Escola 
da Família?  
É necessário que o aluno esteja regularmente matriculado em curso de 
graduação em turma apta a ser iniciada, imediatamente, ou em exercício, de 
Instituição Privada de Ensino Superior conveniada ao Programa, tenha cursado 
as três séries do Ensino Médio na Rede Pública Estadual Paulista, ou na Rede 
Municipal, não estar recebendo nenhum outro benefício para custeio da 
mensalidade do curso e ter interesse e disponibilidade para desenvolver as 
atividades do Programa. 
De que maneira será feita à inscrição para a seleçã o das vagas do 
Programa Escola da Família?  
Basta que o aluno interessado acesse o site www.escoladafamilia.sp.gov.br  
clicando no ícone: bolsistas, e preenchendo a respectiva ficha de inscrição no 
período determinado pelo programa. 
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15. PROGRAMA FACULDADE PARA TODOS – PROUNI  
O governo regulamentou o PROUNI (Programa Faculdade para Todos), que 
tem por objetivo reservar vagas para alunos de baixa renda em instituições 
privadas de ensino superior. O PROUNI foi criado por meio de MP (Medida 
Provisória) publicada no Diário Oficial da União. 
De acordo com a MP (Medida Provisória), o PROUNI é destinado à concessão 
de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% (meia-bolsa) para cursos de 
graduação e seqüenciais de formação específica em instituições privadas de 
ensino superior. 
Para ter direito à bolsa integral, a renda per capita  familiar do estudante 
não poderá ser superior a um salário-mínimo e meio . Já a bolsa parcial 
poderá ser concedida para estudantes com renda per capita familiar de 
até três salários mínimos . 
Outra exigência para ser beneficiário da bolsa é que o estudante tenha cursado 
o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas 
na condição de bolsista integral. 
A seleção do estudante que será beneficiado pelo PROUNI será feita pelos 
resultados e pelo perfil socioeconômico do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio) ou por outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação. 
Processo de seleção  
A seleção ocorrerá em duas etapas:  
1ª - pré-seleção: O MEC fará uma pré-seleção com base no resultado do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  
2ª - etapa final: Com o resultado da pré-seleção, a instituição de ensino 
superior poderá realizar a seleção final segundo seus próprios critérios, 
obedecendo a pré-seleção do MEC. 
 
 
16. SEGURO EDUCACIONAL 
O Seguro Educacional da Faculdade oferece coberturas exclusivas para seus 
alunos, garantindo-lhes a conclusão do curso caso haja o falecimento ou 
invalidez do responsável financeiro, ou três mensalidades se o responsável 
financeiro ficar desempregado ou temporariamente incapacitado de trabalhar. A 
adesão se dá por meio do preenchimento de 03 vias do cartão proposta- 
disponível no site www.estacio.br/site/seguros/educa, onde duas vias deverão 
ser entregues devidamente assinadas, na Secretaria do seu Campus e a outra 
ser guardada para futura comprovação de responsabilidade financeira em caso 
de sinistro. 
 
 
17. GRADE CURRICULAR 
A grade curricular do Curso poderá ser obtida acessando o site www.estacio.br, 
na página referente ao seu curso ou dentro do próprio SIA. 
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18. PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 
Conteúdo programático das disciplinas cursadas pelo aluno. 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite seu login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas) selecione o item Requerimento/Novo/Programa das Disciplinas. 
Após 10 dias úteis, retirá-lo no setor de protocolo na secretaria do seu campus. 
Os programas das disciplinas cursadas pelo aluno devem ser semestralmente 
inseridas pelos professores no SIA, juntamente, com o plano de aula da 
disciplina. 
 
 
19. DECLARAÇÕES 
Para qualquer das declarações os alunos devem abrir requerimento no SIA e 
esperar os prazos de emissão. Não há possibilidade de alteração dos prazos. 
 
• Declaração para Estágio 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração para Estágio. 
Gratuita Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 
dias úteis. 
 
• Declaração de comparecimento as provas 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de 
Comparecimento as Provas. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 5 dias úteis. 
 
• Declaração de Reconhecimento de Curso 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de 
Reconhecimento ou Autorização do Curso. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de Matrícula 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Matrícula. 
Requer pagamento de taxa. Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do 
seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de Matrícula constando as disciplinas matriculadas 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Matrícula 
com Disciplinas. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
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• Declaração de Matrícula contendo o seu Quadro de Horário 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Matrícula 
com Quadro de Horário. Requer pagamento de taxa. 
• Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias 
úteis. 
 
• Declaração de Conduta Escolar 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Conduta 
Escolar. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de Datas de Provas  
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de datas de 
prova. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de que esteve matriculado 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração Esteve 
Matriculado. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de pagamento para Imposto de Renda 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Conduta 
Escolar. Gratuita. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de Conclusão do Curso 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Conclusão 
do Curso. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 10 dias 
úteis. 
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• Declaração de Aprovação no Vestibular 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de Aprovação 
no Vestibular. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Declaração de Comparecimento ao Vestibular 
Solicitação pela Internet. Acesse o site (www.estacio.br), digite o login 
(matrícula) e em seguida sua senha. No SIA (Sistema de Informações 
Acadêmicas), selecione o item Requerimento/Novo/Declaração de 
Comparecimento ao Vestibular. Requer pagamento de taxa. 
Retirada no Setor de Protocolo da secretaria do seu Campus após 3 dias úteis. 
 
• Rendimento Escolar 
A verificação do Rendimento Escolar será feita por disciplina, abrangendo os 
aspectos de assiduidade e aproveitamento. Entende-se por assiduidade a 
freqüência às atividades correspondentes a cada disciplina. Cabe ressaltar que 
a assiduidade é obrigatória por força de lei. Quem não atingir a freqüência 
mínima, estará automaticamente reprovado. Entende-se por aproveitamento 
acadêmico o resultado da avaliação do aluno, expresso numericamente numa 
escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
 
20. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM/ APROVAÇÃO NAS DISCIP LINAS 
Para todas as disciplinas que concedem nota, constantes na matriz curricular 
de todos os cursos da Faculdade Estácio de Curitiba e Faculdade de 
Tecnologia Radial Curitiba, os critérios de avaliação serão os seguintes: 

a) O aluno será avaliado em três etapas – AV1, AV2 e AV3, sendo a cada 
uma delas atribuído grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitindo-se 
uma decimal; 

b) Para aprovação, nessas disciplinas, o aluno deverá atender, 
simultaneamente, às duas condições a seguir: 

� Ter freqüência mínima de 75%. 
� Alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis), dentre as 

duas maiores notas, sendo que a menor delas deve ser igual ou 
superior a 4,0 (quatro). 

c) O resultado da média obtida no item anterior será o grau final do aluno. 
 

Exemplos: 
1) AV1=3,0  AV2=8,0  AV3=2,0 

� A menor nota será desconsiderada (AV3=2,0); 
� Considerando que entre as duas maiores notas (AV1 e AV2) 

existe uma nota menor que 4,0 (AV1), o aluno estará 
reprovado. 

2) AV1=6,0  AV2=3,5  AV3=7,0 
� A menor nota será desconsiderada (AV2=3,5); 
� Considerando que as duas maiores notas (AV1 e AV3) são 

maiores que 4,0, a média aritmética do aluno será: 
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� AV1 + AV3 / 2 = 6,0 + 7,0 / 2 = 13,0 / 2 = 6,5  
� O aluno estará aprovado com grau final 6,5. 

 
3) AV1=3,0  AV2=4,0  AV3=5,0 

� A menor nota será desconsiderada (AV1=3,0 ); 
� Considerando que entre as duas maiores notas (AV2 e AV3), a 

menor nota é igual a 4,0, a média aritmética do aluno será: 
� AV2 + AV3 / 2 = 4,0 + 5,0 / 2 = 9,0 / 2 = 4,5 
� O aluno estará reprovado, pois não alcançou o grau final 6,0. 

 
IMPORTANTE: 

� As datas das provas são divulgadas via SIA e não há possibilidade de 
alteração. Poderão ocorrer duas ou mais provas no mesmo dia! 

� Os professores devem aplicar as provas nos dias indicados no SIA, em 
seu horário de aula, não podendo aplicar em horários diferentes 
daqueles em que a disciplina é ministrada. 

� Não há segunda chamada; nem exame final. 
� O corpo docente da Faculdade é orientado a não permitir que em dias 

de prova, alunos saiam de sala antes de decorridos trinta minutos do 
início da prova. Após este prazo não há impedimento para a saída dos 
alunos. Assim como não aceitar que alunos entrem em sala após a 
saída do primeiro aluno. 

� O professor deverá apresentar a correção das provas de AV1 e AV2 aos 
alunos em até duas semanas subseqüentes a data de realização das 
provas. 

� As notas serão divulgadas oficialmente apenas pelo SIA – Sistema de 
Informações Acadêmicas conforme calendário acadêmico. 

� A nota lançada no SIA por AV é o somatório da nota da prova + trabalho 
e participação (quando houver) nas atividades propostas da disciplina, a 
critério do professor. O sistema não faz arredondamento das notas, nem 
os professores são obrigados a fazê-lo! 

� A AV3 não é apenas uma avaliação para os alunos que não atingiram a 
média 6,0 até a AV2, ela pode também ser realizada, por exemplo, por 
aqueles alunos que desejam aumentar a média e o seu Coeficiente de 
Rendimento (CR). 

� Os pedidos de revisão de prova deverão ser realizados via SIA ou 
Secretaria Acadêmica, mediante o pagamento da respectiva taxa. Após, 
o aluno receberá cópia da prova e terá 48h para apresentar suas razões 
de recurso por escrito e de maneira fundamentada (protocolo na própria 
Secretaria que encaminhará à Coordenação). As razões serão 
encaminhadas ao professor da disciplina que também terá 48h para se 
manifestar por escrito. O professor concordando com a revisão, deverá 
fazer a correção da nota. O professor não concordando, será designada 
banca com outros três professores (de mesma matéria ou disciplinas 
próximas) e representante discente. Os professores designados 
avaliarão as razões do aluno e professor impugnado e decidirão a 
questão em parecer fundamentado que após será encaminhado à 
Coordenação. Durante a apreciação do pedido nem o aluno, nem o 
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professor impugnado poderão se manifestar uma vez que suas razões já 
se encontram apresentadas por escrito.  

� Os pedidos de revisão tanto das disciplinas presenciais, quanto das on-
line e teletransmitidas devem ser feitos dentro dos prazos divulgados no 
calendário acadêmico. Após o prazo, o recurso será prontamente 
indeferido sem análise do mérito. 

� De acordo com o Parecer 430/84, o aluno que por motivos religiosos não 
puder comparecer às aulas não terá suas faltas abonadas, devendo 
controlá-las dentro do limite de 25% de falta permitida, o mesmo 
acontecendo para os outros casos que não são contemplados pelo 
Regime Especial. 

 
 
21. SETORES 
 
A Faculdade Estácio de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial Curitiba 
coloca a disposição dos alunos os seguintes setores que irão apoiá-los durante 
sua jornada acadêmica. 
 
 
SECRETARIA ACADÊMICA DA UNIDADE 
Responsável pelos serviços de registro, controle acadêmico e atendimento aos 
alunos. 
É o departamento responsável pelo controle, registro, verificação e guarda das 
atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, atendendo-os nas questões 
acadêmicas, expedição de atestados, históricos escolares, matrículas, 
rematrículas, trancamentos de matrículas, transferências, aproveitamento de 
estudos, trancamentos de matrículas, registro de diplomas, dentre outras 
atividades. 
Toda solicitação à Secretaria Geral deve ser encaminhada por escrito e 
protocolada no atendimento da Secretaria do campus. 
Horário de Funcionamento: 9h-21h, sendo possível fazer agendamento prévio. 
Contato:acristine@radial.br ou 41-3592-2700 
 
 
SALA DE INGRESSO 
Responsável pelo atendimento de alunos novos vindos que qualquer uma das 
formas de ingresso. É o departamento responsável pela realização de 
inscrições para o vestibular, aplicação de provas de vestibular, matrículas de 
todas as formas de ingresso.  
Este departamento responde por todas as ações relacionadas ao ingresso de 
novos alunos.     
Horário de Funcionamento: 09h às 21h 
Contatos: 41 3592-2700 ou marketing.ctba@radial.br 
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SEMPRE - SETOR DE EMPREGOS E ESTÁGIOS 
Responsável pela divulgação de vagas de estágio e emprego através do mural 
específico na unidade ou através do site, pelo link “OLHO VIVO”, e cadastro de 
currículos de alunos que estão a procura de estágios e/ou emprego. 
Contatos: 41 3592-2700 ou marketing.ctba@radial.br 
 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
Tem como missão ser um canal de participação dos estudantes da Faculdade 
e um instrumento de articulação da comunidade interna com a comunidade 
externa, para que haja troca de experiências e conhecimentos, contribuindo 
para a formação de indivíduos capazes de participar ativamente da vida em 
sociedade, com noções de responsabilidade social e de organização coletiva. 
Fazem parte do CEAC as atividades do Programa de Treinamento Profissional 
(PTP), assim como os cursos e projetos de Extensão.  
Contatos: Carolina Toscani 
e-mail: carolina.toscani@radial.br 
 
 
NPJ – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
Responsável: Profa. Andreza Cristina Baggio 
Horário de Funcionamento: 14h-20h 
Contatos: npj.ctba@radial.br 
 
 
EMPRESA JÚNIOR GESTÃO ATIVA 
A Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por 
alunos da Faculdade Estácio. Os membros da Empresa Júnior prestam 
serviços e desenvolvem projetos para empresas, entidades e sociedade em 
geral, sob a supervisão de professores e profissionais especializados. 
 
 
OMC 
A OMC tem como atribuições no que tange ao processo de TCC e de PI: 
a) Orientação Metodológica para os Trabalhos de Conclusão de Curso, de 
Projeto Integrado, de Relatório de Estágio e Relatório de Iniciação Científica; 
b) Orientação Normativa para os Trabalhos Acadêmicos: Normas da ABNT 
aplicadas aos trabalhos acadêmicos; 
c) Fomentar a utilização do Manual de Trabalhos Acadêmicos da Faculdade 
Estácio Radial Curitiba como ferramenta de apoio no desenvolvimento dos 
trabalhos. 
d)Analisar metodologicamente os Trabalhos de Conclusão de Curso, em 
parceria com a Biblioteca para disponibilizá-los em nosso acervo. 
e)Participação em bancas; 
A OMC atua com atendimentos e orientações pontuais (esclarecimento de 
dúvidas metodológicas consideradas pontuais); Correções de TCC em sua 
totalidade (correções de trabalhos, com agendamento de horário para 
devolução e orientações das correções necessárias); Encontro de trabalho 
(formatação dos trabalhos em conjunto com os alunos, demonstrando no 
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Microsoft Word como configurar corretamente o trabalho); Atendimento pessoal 
ou por e-mail. 
O professor do setor de OMC terá a atribuição de co-orientador nos trabalhos 
acadêmicos desenvolvidos. 
Responsável: Margarete Costa 
Horário de funcionamento: verificar nos editais da faculdade. 
Contato: margarete.a.meg@bol.com.br 
 
 
DISCIPLINAS ON-LINE E WEBAULA 
Os cursos de bacharelado e tecnologia possuem como componentes de sua 
matriz curricular obrigatória disciplinas oferecidas na modalidade on-line, sendo 
responsabilidade do aluno nelas se matricular conforme disponibilidade de 
vagas e entrar em contato com setor responsável tão-logo identifique 
problemas de acesso ou necessite de treinamento. 
O setor é responsável pelo treinamento, aplicação de provas e solução de 
problemas de acesso ou inserção de material nas disciplinas on-line e no 
webaula. 
Responsável: Elizabeth Popoaski 
Horário de funcionamento: Para atendimento é necessário prévio agendamento 
junto à Secretaria da Sala dos Professores ou diretamente com a professora. 
Verificar horários nos editais da Secretaria 
Contato:beth.radial@ig.com.br 
 
 
SECRETARIA DOS PROFESSORES 
Horário de funcionamento: 8h às 22h 
Contato: atendimentoprof.ctba@radial.br 
 
 
COORDENAÇÕES DE CURSO 
A coordenação é responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento de 
todas as atividades do curso, de modo a garantir sua qualidade e a harmonia 
entre o corpo discente, docente e administrativo, buscando alcançar os 
melhores resultados no processo ensino-aprendizagem. 
Os coordenadores de curso têm como responsabilidade garantir que os cursos 
oferecidos pela Instituição estejam dentro do padrão de qualidade técnica e 
profissional exigido pelo mercado de trabalho e pelo Ministério da Educação 
(MEC), e em conformidade com o Projeto Pedagógico da Radial. 
O aluno poderá contar com a assistência e o acompanhamento do 
Coordenador de seu curso, que se coloca como elemento de ligação entre 
alunos e professores, buscando ajustar, facilitar e administrar os procedimentos 
pedagógicos, técnicos e administrativos do curso.  
Contatos: encontram-se disponíveis nos editais das faculdades. 
Para atendimento é necessário prévio agendamento junto à Secretaria da Sala 
dos Professores. 
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GERÊNCIA ACADÊMICA 
Responsável: Danielle Fialho 
Horários de atendimento: encontram-se disponíveis nos editais das faculdades. 
Para atendimento é necessário prévio agendamento junto à Secretaria da Sala 
dos Professores. 
 
 
GERÊNCIA ADMINITRATIVA/ FINANCEIRA 
A Gerência Administrativa da unidade tem como função executar o 
planejamento administrativo e a organização, execução e controle dos recursos 
materiais e financeiros, bem como o registro e o controle administrativo dos 
recursos humanos, o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, 
o provimento de bens e serviços e demais funções técnico-administrativas e de 
apoio necessárias ao gerenciamento da Faculdade. 
Responsável: Fernando Csiszer 
Contatos: para atendimento é necessário prévio agendamento junto ao setor. 
 
 
DIREÇÃO DA UNIDADE 
As Diretorias Gerais Acadêmica e Administrativa são responsáveis pelo 
planejamento, supervisão, execução, fiscalização e avaliação das atividades 
acadêmicas e administrativas da Faculdade.  
Cada campus possui um diretor, que tem como responsabilidade garantir o 
bom funcionamento do campus, zelando pela sua organização administrativa, 
pela execução das atividades acadêmicas com qualidade e pelo atendimento 
aos alunos. 
Responsável: Leandro Herculano de Araújo 
Horário de funcionamento: Para atendimento é necessário prévio agendamento 
junto à Secretaria da Sala dos Professores. 
 
 
22. SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
O acesso ao acervo da Biblioteca da faculdade é livre, respeitadas as normas 
internas. O empréstimo de livros é feito junto a Biblioteca da Unidade mediante 
apresentação do número de matrícula e respectiva senha. 
 
Alunos e professores contam ainda com Internet banda larga sem fio e gratuita, 
facilitando a realização de trabalhos acadêmicos e a consulta às fontes de 
informação. 
 
Totalmente informatizado através do SIB - Sistema Informatizado de Biblioteca 
que  permite a pesquisa em terminais ligados à rede local e Internet, facilitando 
a busca dos materiais por autor, título, assunto. O sistema de classificação 
utilizado é a CDD - Classificação Decimal de Dewey, e a catalogação é 
referenciada, baseada na NBR 6023 (ABNT). 
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SERVIÇOS OFERECIDOS 
·        Consulta local e via internet ao acervo 
·        Empréstimo domiciliar 
·        Empréstimo entre Bibliotecas 
·        Empréstimo entre Unidades 
·        Reserva de materiais 
·        Acesso à internet 
·        Utilização local de material audio-visual 
·        Orientação na normalização bibliográfica 
·        Elaboração de fichas catalográficas 
·        Programa de Treinamento de Usuários 
·        Visitas monitoradas 
·        Serviço de referência 
·        Comutação bibliográfica 
 
OBS.: Nas férias escolares o horário de atendimento é alterado. 
Horário de Funcionamento: 9h-22h seg. a sex.  
 
 
23. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL  

• Representante de Classe:  Cada classe deverá ter ao menos um aluno 
que atuará como mediador das decisões da classe com as instâncias 
organizadas da Instituição.  

• O representante deve estar regularmente matriculado e é responsável 
por fazer a ligação entre a Coordenação e a sua turma. Por isso, deve 
ter disponibilidade para participar de reuniões mensais fora do horário do 
aula e, ainda, ser comprometido em repassar as informações 
encaminhadas via e-mail pela Coordenação de Curso e/ou outros 
setores. 

 
 
24. TERMINOLOGIAS ACADÊMICAS 

 
• Abandono de curso - Situação do aluno que não renovou matrícula, ou 

não solicitou trancamento. 
• Atividade Acadêmica - Compreende parte do Projeto Pedagógico de 

cada curso de Graduação, objetivando complementar a formação do 
aluno em atividades diversificadas dentro ou fora da Faculdade e/ou 
através da utilização de novas tecnologias. 

• Calendário Acadêmico - Determinação de datas e prazos para os 
procedimentos acadêmico-administrativos a serem cumpridos durante 
cada semestre letivo. 

• Código de disciplina: Forma pela qual cada disciplina é identificada no 
sistema de informatização da Faculdade Estácio de Sá. Consta de 3 
letras seguidas de 4 números. As letras são uma abreviatura da área do 
conhecimento a que a ela se refere. 
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• Co-requisito - Disciplina, cujo conteúdo programático seja ministrado 
concomitantemente ao de outra, por ser indispensável para o seu 
entendimento e compreensão. 

• Pré-requisito - Disciplina(s) cujo conteúdo programático seja 
indispensável ao entendimento e apreensão de outras(s) disciplinas(s). 
Isso significa que uma dada disciplina não poderá ser cursada antes de 
se obter aprovação naquela ou naquelas que são seus pré requisitos. 

• Coeficiente de rendimento (CR) - Medida do aproveitamento escolar do 
aluno. Consiste na média ponderada das notas obtidas nas diversas 
disciplinas cursadas em que o peso é o número de carga horária da 
disciplina. Não são consideradas no cálculo as isenções, trancamentos e 
cancelamentos. 

• Conteúdo programático - Detalhamento de todos os assuntos a serem 
desenvolvidos na disciplina. Em geral, é apresentado na forma de 
unidades e sub-unidade. 

• Currículo - Conjunto de disciplinas constantes de um curso. (1) ATIVO: 
Currículo aberto a ingresso ou reingresso de alunos. (2) DESATIVADO 
Currículo fechado a ingresso ou reingresso de alunos. 

• Diploma de graduação - Documento expedido ao graduado, conferindo-
lhe grau e título. 

• Disciplina - Representa o conteúdo a ser ministrado de forma lógica ao 
longo de um período letivo, podendo ser de caráter geral ou específico. 

• Disciplinas do currículo mínimo - Representam as disciplinas oriundas 
do desdobramento das matérias fixadas pela legislação. 

• Disciplina extracurricular - Qualquer disciplina oferecida pelos cursos da 
Faculdade que não esteja incluída no currículo pleno do aluno, que 
poderá cursá-la até o limite de 1/3 daquelas em que se matricular por 
semestre. O total, no entanto, não poderá ultrapassar 10% da carga 
horária integral de seu curso. 

• Disciplinas eletivas - Incluídas no elenco de disciplinas oferecidas pela 
Faculdade, de livre escolha do aluno, excetuados os componentes do 
próprio curso. Têm como objetivo ampliar a formação cultural do aluno, 
devendo ser totalizado um número mínimo de créditos para 
integralização curricular. Nas novas matrizes devem ser cursadas de 
forma on-line. 

• Disciplinas de Habilitação – são sinônimo de disciplina eletiva. 
• Disciplinas obrigatórias - Relacionadas às matérias fixadas pelo 

Conselho Nacional de Educação no currículo mínimo, ou aprovadas pelo 
Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão no currículo pleno. São 
imprescindíveis para a formação básica e profissional dos alunos. 

• Disciplinas optativas - De livre escolha do aluno, podem pertencer ao 
currículo de qualquer curso, desde que haja vaga no horário 
estabelecido para a disciplina e o pré-requisito determinado para ela 
tenha sido cumprido. É estabelecido, também, paralelamente, um 
número máximo de créditos de disciplinas optativas que o aluno poderá 
cumprir durante seu curso. Nas novas matrizes devem ser cursadas de 
forma on-line. 
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• Ênfase - Uma subárea de concentração de estudos dentro das 
modalidades ou habilitações de um curso. 

• Equivalência de disciplinas - Disciplinas que se equivalem em termos de 
carga horária e conteúdo programático. 

• Estágio Curricular - Disciplina ou atividade obrigatória que tem a função 
de garantir maior vinculação do Curso com o mercado de trabalho e com 
a comunidade, ao mesmo tempo em que assegura a viabilização da 
relação teoria/prática. O acesso ao estágio curricular se faz por 
matrícula, como nas demais disciplinas. 

• Estrutura curricular - Forma de organização do currículo de um curso. 
Os cursos de graduação têm a sua estrutura curricular dividida em duas 
partes. 

• A primeira refere-se à formação básica em áreas fundamentais do 
conhecimento humano e tem a duração média de três a quatro períodos 
ou semestres. A segunda corresponde à formação profissional. 

• Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE - Instituído 
pelo Ministério da Educação e do Desporto, o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes tem por objetivo avaliar o desempenho 
acadêmico dos alunos dos cursos da graduação e é condição obrigatória 
para obtenção do diploma (Portaria Ministerial nº 2.051, de 09.07.2004). 
O cronograma do exame e o rol dos cursos a serem avaliados são 
determinados, a cada ano, pelo Ministério da Educação. 

• Freqüência - Presença às aulas e às atividades previstas para cada 
disciplina. Por força de lei, o aluno deverá assistir a, no mínimo, 75% 
das aulas e/ou das atividades previstas. 

• Habilitação - Área de estudos dentro de um curso, compreendendo 
matérias constantes de currículos específicos. Como por exemplo, 
temos o curso de Comunicação Social com as habilitações em 
Jornalismo e/ou Publicidade e Propaganda. 

• Histórico Escolar - Documento que reflete o desempenho acadêmico do 
aluno. Contém notas e créditos obtidos, informações sobre o curso e 
sobre o vestibular. Inclui dados pessoais e referências ao ensino médio. 

• Integralização Curricular - Obtenção do número total de créditos e 
cargas horárias nas disciplinas fixadas nos currículos plenos dos cursos 
de graduação,dentro do prazo máximo estabelecido pelo Conselho 
Nacional de Educação. 

• Matéria - Campo de conhecimentos fixados nos currículos e 
representados nos currículos plenos, sob a forma de atividades, áreas 
de estudo ou disciplinas. 

• Matrícula - Ato que vincula oficialmente o estudante à Faculdade onde 
ingressou por vestibular, por matrícula sem vestibular ou por 
transferência externa. A realização deste evento é atribuição da 
Secretaria, devendo ser renovado a cada semestre. 

• Modalidade - Conjunto de disciplinas de um curso que habilita o aluno 
para o exercício de profissões liberais (Bacharelado) ou magistério 
(Licenciatura). 

• Periodização recomendada - Distribuição das disciplinas em períodos 
letivos sucessivos, possibilitando a complementação do curso em um 
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período médioproposto para integralização curricular. Se, por qualquer 
razão – disciplina não cursada no período recomendado ou reprovação, 
o aluno perder o período, ele poderá atrasar a conclusão de seu curso. 

• Regime Especial de Aprendizagem Domiciliar - Programação 
determinada para atender aos alunos legalmente amparados a requerer 
este benefício pela legislação e visa possibilitar a apreensão e 
compreensão dos conteúdos, estabelecidos em técnicas e 
procedimentos especiais, adequados às peculiaridades dos casos e das 
disciplinas (excetuando-se os casos de Estágios e Disciplinas Práticas e 
de Campo). 
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ANEXO ÚNICO - REGULAMENTO FINANCEIRO 
 

1. Apresentação 
a) A semestralidade escolar corresponde à prestação de serviços 

educacionais oferecidos a alunos regularmente matriculados. O valor 
da semestralidade será desdobrado em 6 mensalidades (1º 
semestre: de janeiro a junho; 2º semestre: de julho a dezembro). 

b) O valor da mensalidade será baseado no número de disciplinas nas 
quais o aluno vier a se matricular, respeitando-se o limite mínimo de 
4 disciplinas a serem cursadas, exceto para o curso de Medicina, 
cujos valores serão cobrados em 6 (seis)mensalidades fixas. 

c) Os valores das prestações dos serviços educacionais para cada ano 
letivo serão divulgados de acordo com a legislação vigente. 

d) As mensalidades terão seus vencimentos estipulados para o dia 5 de 
cada mês, inclusive a matrícula financeira. 

e) As mensalidades não quitadas até a data de vencimento serão 
cobradas com os devidos acréscimos legais. 

f) A ausência ou abandono do aluno não dará direito à restituição de 
importâncias pagas nem o eximirá do pagamento das mensalidades 
vincendas. 

 
2. Matrícula Acadêmica/ Financeira 

a) O aluno, para efetuar a matrícula acadêmica, deverá estar sem 
débitos anteriores. Os débitos existentes terão que ser 
pagos/negociados integralmente no ato da matrícula, devidamente 
corrigidos com os acréscimos legais. 

b) Os valores pagos com cheques só terão validade após 
compensação. 

c) Será cobrado aos alunos, a título de Matrícula Financeira, o valor 
equivalente a uma mensalidade, nos meses de janeiro e julho, da 
seguinte forma: 
• Ingresso através de Vestibular: Para os alunos que cursarão o 1º 

período (calouros), o valor da Matrícula Financeira corresponderá 
ao valor do número de disciplinas que constituem o 1º período da 
grade curricular do seu curso. 

• Renovação de Matrícula: Para os alunos que cursarão os demais 
períodos, o valor da Matrícula Financeira será cobrado com base 
no mesmo número de créditos de disciplinas cursadas no 
semestre anterior. 

• Ingresso por Matrícula Sem Vestibular — MSV ou Transferência 
Externa — TE: A cobrança da primeira mensalidade será 
efetuada considerando-se 5 disciplinas. Caso haja escolha de 
quantidade de disciplinas diferente de 5, o acerto financeiro será 
efetuado conforme item 3.c. 
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3. Cobrança das Mensalidades 
a) A primeira mensalidade do semestre a ser paga pelo aluno 

corresponderá à Matrícula Financeira. 
b) Matrícula Financeira. 
c) As demais mensalidades serão cobradas com base na Matrícula 

Acadêmica feita pelo aluno, isto é, no valor correspondente ao 
número de créditos de disciplinas em que se matriculou no semestre 
corrente. 

d) Havendo alteração no número de créditos de  disciplinas em que se 
matriculou, o acerto financeiro do valor da mensalidade será 
efetuado a partir do segundo mês, ou a partir do mês subsequente à 
alteração da Matrícula Acadêmica da seguinte forma: 

I. Os alunos que se matricularem em um número de créditos de 
disciplinas superior ao do semestre anterior terão o valor, 
correspondente a essa diferença, cobrado no carnê do mês 
subsequente à Matrícula Financeira. 

II. Os alunos que se matricularem em número de créditos de 
disciplinas inferior ao do semestre anterior terão o valor, 
correspondente a essa diferença, creditado no carnê do mês 
subsequente à Matrícula Financeira. 

 
4. Acerto de Matrícula (Inclusão/ Exclusão) 
Os Acertos Financeiros, decorrentes de qualquer alteração de matrícula, 
solicitados dentro do prazo previsto no Calendário Acadêmico Oficial, serão 
debitados ou creditados cumulativamente no carnê subseqüente, retroativos à 
primeira mensalidade e seguintes, respeitados os valores originais. Nos casos 
de solicitação de exclusão de disciplinas fora do prazo do Calendário 
Acadêmico Oficial, não haverá crédito dos valores pagos. 
 
5. Disposições Gerais 

a) Ao assinar o documento de matrícula, o aluno estará aceitando o 
presente Regulamento Financeiro. 

b) Os casos omissos serão encaminhados à Secretaria Geral de 
Alunos. 

 


