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Manual do Aluno 

 

Seja bem-vindo à Estácio!  

 

O Manual do Aluno é um importante guia para a sua vida acadêmica. Aqui você vai 

saber mais sobre a Instituição e os serviços oferecidos, conhecer o sistema de 

avaliação e aprender sobre os procedimentos acadêmicos e financeiros. Leia com 

atenção e consulte-o sempre que tiver alguma dúvida.  

 

Navegue pelos tópicos a seguir e boa leitura! 

 

* 

  

A ESTÁCIO 

    

Parabéns! Você agora faz parte do maior grupo universitário de ensino superior da 

América Latina. O Grupo Estácio possui: 

 

 Mais de 200 mil alunos em mais de 70 unidades presentes pelo Brasil e até 

no Paraguai; 

 

 Parceria com 10 mil empresas que garantem mais de 50 mil vagas de 

estágio ao ano; 

 

 Uma equipe de 8 mil professores altamente qualificados; 

 

 Formação contínua e completa: Graduação Tradicional ou Tecnológica, Pós-

Graduação lato sensu presencial e a distância, cursos de Extensão, Mestrado 

stricto sensu e Doutorado; 

 

 Convênio com universidades internacionais para programas de intercâmbio. 

 

** 
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1. SERVIÇOS 

Conheça os serviços e as facilidades que a Estácio oferece a você. 

 

 

1.1. Portal do Aluno 

 

É um canal fácil de usar, feito especialmente para você que não gosta de perder 

tempo. Com ele, você mesmo faz suas solicitações acadêmicas e financeiras, pode 

fazer cursos online, consultar à Biblioteca Virtual, renovar sua matrícula, verificar 

sua grade de horários, o Calendário Acadêmico, sua freqüência durante o semestre 

e suas notas. Acesse através do site www.estacio.br, com seu login (matrícula) e 

senha. 

 

* 

 

1.2. Campus Virtual (Webaula) 
 

 
Além das aulas presenciais, a Estácio disponibiliza para você sistema pela internet 

em que você pode estudar de qualquer lugar e a qualquer hora. Nele você encontra 

as disciplinas em que está matriculado, os planos de ensino e de aula dessas 

disciplinas, bem como exercícios, atividades estruturadas, leituras 

complementares, links interessantes etc. O acesso é pelo portal de sua instituição 

(www.estacio.br) e será necessário digitar o usuário e senha que foram 

disponibilizados no e-mail de confirmação de sua matrícula. 

 

* 

 

1.3. Material Didático Gratuito 

 

A Estácio inova mais uma vez e oferece material didático 100% gratuito. Você não 

gastará mais tempo e dinheiro com cópias ilegais de livros. Nossos professores 

selecionaram capítulos dos melhores autores e prepararam uma biblioteca 

essencial para o estudo das disciplinas ao longo do curso.  

 

http://www.estacio.br/
http://www.estacio.br/
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 Como é o material? 

O Material Didático é formado por fascículos independentes com os capítulos 

selecionados pelo professor para o período letivo das disciplinas em que você 

estiver matriculado. Para os calouros que estiverem matriculados em todas as 

disciplinas de um curso com Currículo Nacional*, o material será enviado 

juntamente com um fichário em uma caixa embalada e personalizada com o nome 

dele. 

 

*Currículo Nacional é o currículo que possui a mesma grade curricular, com as mesmas disciplinas 

em todo país.  

 

 Quem tem direito ao material? 

O material didático está sendo distribuído inicialmente para os calouros e para 

todos os alunos que cursarem alguma disciplina de primeiro período dos cursos 

com currículo nacional.  

 

 Como será a entrega do material? 

Após confirmar sua matrícula no curso ou em disciplinas com currículo nacional, 

você receberá um e-mail ou telefonema pedindo a confirmação dos seus dados. Em 

seguida, o material será produzido e enviado pelos Correios e você receberá outro 

e-mail informando sobre a entrega e o link para acompanhar a remessa. Você vai 

receber o material em sua residência. Caso os Correios não façam entrega no seu 

endereço, você pode notificado a retirar o material na unidade onde estuda. 

 

Para saber mais sobre o material didático gratuito e tirar dúvidas, acesse o hotsite 

www.estacio.br/infomaterialdidatico/ 

 

 

* 

 

 

 

http://www.estacio.br/infomaterialdidatico/
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1.4. Biblioteca Virtual  
 

 
A Biblioteca Virtual Estácio é uma biblioteca na internet com centenas de livros à 

sua disposição o tempo todo e permite a leitura integral dos textos. Ela cumpre um 

papel distinto e complementar ao material que você recebeu impresso. Enquanto a 

versão impressa disponibiliza a leitura essencial de cada disciplina sem a 

necessidade de uso de internet ou qualquer outra ferramenta tecnológica, a 

Biblioteca Virtual Estácio é a sua biblioteca online. Textos disponíveis na Biblioteca 

Virtual Estácio: 

 

 Livros técnicos e didáticos; 

 Dicionários e códigos; 

 Estudos de caso; 

 Materiais de pós-graduação e bases de dados. 

Alguns dos livros da Biblioteca Virtual Estácio fazem parte de seu Material Didático 

impresso, mas nem todos os livros impressos estão na Biblioteca Virtual Estácio 

porque podem pertencer a editoras que ainda não adotam essa tecnologia pela 

internet. 

Lembre-se de que a Biblioteca do seu campus também continua à sua disposição.  

 

* 

 

1.5. Biblioteca  

 

A Rede de Bibliotecas da Estácio é composta por um acervo totalmente 

informatizado entre livros, folhetos, e obras de referência. Além de monografias, 

periódicos, vídeos, CDROMs.  

Disponibiliza acesso a diversas bases de dados, periódicos científicos e periódicos 

informativos. 

Nossas bibliotecas dispõem de rede sem fio, ou seja, levando seu notebook poderá 

ter acesso a internet em banda larga e gratuita que a Estácio oferece a você. 

 

 

 



 

 
 

 

6 

 Serviços 

A Biblioteca presencial oferece vários serviços para apoiar você na sua vida 

acadêmica: 

 

 Cursos gratuitos de Pesquisa Informatizada na internet e em base de dados,  

Pesquisa Jurídica e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos; 

 Visitas orientadas; 

 Elaboração de fichas catalográficas para trabalhos de conclusão de curso; 

 Consulta on-line, reserva e empréstimo de livros presencial ou on-line; 

 Salas de vídeo, de estudo em grupo e cabines individuais 

 Empréstimo de livros. 

 

Para mais informações, as Normas de Atendimento da Rede de Bibliotecas estão 

disponibilizadas no link abaixo: 

http://biblioteca.estacio.br/manual_procedimentos.asp 

 

 

* 

 

1.6. Programa de Estágios e Empregos 

 

Para que você consiga se inserir no mercado de trabalho, a Estácio possui 

um Programa de Estágios e Empregos, no qual realiza parceria junto às empresas. 

As ofertas ficam disponíveis no ambiente virtual e é muito fácil se candidatar à 

vaga. Se aprovado(a), o Programa irá lhe dar todo o acompanhamento necessário 

para o desenvolvimento do estágio, como determina a Lei nº 11.788.  

 

No site http://www.estacio.br/estagioseempregos/aluno, você pode: 

 

 Verificar as ofertas e se candidatar a vagas de estágio e emprego; 

 Consultar a legislação; 

 Imprimir seu Termo de Compromisso; 

 Conhecer os planos de estágio do curso. 

http://biblioteca.estacio.br/manual_procedimentos.asp
http://www.estacio.br/estagioseempregos/aluno


 

 
 

 

7 

 Como se candidatar às vagas 

Acesse o site, digite sua matrícula e senha. Havendo vagas disponíveis para seu 

curso, período e perfil, elas aparecerão automaticamente. Analise-as com atenção, 

para se certificar de que você atende aos requisitos exigidos pela empresa.  

Interessando-se por alguma vaga, solicite seu encaminhamento e siga as 

orientações do sistema.   

Não se esqueça de consultar o Sistema de Estágios e Empregos regularmente. A 

oportunidade que você espera pode estar lá. 

 

* 

 

1.7. Seguro Educacional 

 

O Seguro Educacional da Estácio oferece a você cobertura exclusiva, garantindo a 

conclusão do seu curso caso haja o falecimento ou invalidez do responsável 

financeiro, ou três mensalidades se o responsável financeiro ficar desempregado ou 

temporariamente incapacitado de trabalhar. Para aderir, preencha três vias do 

cartão-proposta disponível no site www.estacio.br/beneficios. Duas vias deverão 

ser entregues devidamente assinadas na Secretaria da sua unidade e a outra 

guardada para futura comprovação de responsabilidade financeira em caso de 

sinistro. 

 

** 

 

 

2. GUIA ACADÊMICO 

 

Este Guia Acadêmico foi elaborado para você, com a finalidade de orientá-lo e 

esclarecer suas dúvidas durante a sua trajetória acadêmica na Instituição. 

Ele foi estruturado de forma que facilite a sua busca por informações. Nele, você 

encontrará informações, procedimentos e a termologia utilizada no ambiente 

acadêmico. 

 

http://www.estacio.br/beneficios
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2.1. SUA VIDA ACADÊMICA 

 

 

  Estrutura Curricular 

É o conjunto de disciplinas e atividades acadêmicas que faz parte de um 

determinado curso e que deve ser cursado com aprovação, para que o aluno possa 

obter o seu certificado ou diploma. 

 

 Currículo 

É o conjunto de disciplinas constantes de um curso. Pode ser de dois tipos: 

Ativo: currículo aberto a ingresso ou reingresso de alunos. 

Desativado: currículo fechado a ingresso ou reingresso de alunos.  

 

 Habilitação 

É uma área de estudos dentro de um curso, compreendendo matérias de currículos 

específicos. Como exemplo, temos o curso de Comunicação Social com as 

habilitações em Jornalismo e/ou Publicidade e Propaganda. 

 

 Ênfase 

É uma subárea de concentração de estudos dentro das modalidades ou habilitações 

de um curso. 

 

 Integralização Curricular 

É a 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. 
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 Disciplina 

Representa o conteúdo que será dado de forma lógica ao longo de um período 

letivo, podendo ser de caráter geral ou específico. 

 

 

 Código de Disciplina 

É a forma pela qual cada disciplina é identificada no sistema de informatização da       

Estácio. São três letras seguidas de quatro dígitos.  

 

 

 Disciplinas Mínimas /Obrigatórias 

É o conjunto das disciplinas que o aluno deve obrigatoriamente fazer durante o seu 

curso e que deve ser cursado com aprovação, para que o aluno possa obter o seu 

certificado ou diploma. São imprescindíveis para sua formação básica e 

profissional. 

 

 

 Disciplinas Eletivas 

São disciplinas que você pode escolher com orientação acadêmica, além das 

disciplinas obrigatórias de seu currículo e que deve ser cursado com aprovação, 

para que você obtenha seu certificado ou diploma. 

 

 

  Disciplinas Optativas 

São disciplinas propostas pelo Centro de Conhecimento com o intuito de 

complementar a formação geral ou tratar temas específicos de interesse do aluno, 

que poderá fazê-la como um curso de extensão, com direito a certificado e sua 

inclusão no histórico escolar sem, entretanto, contabilizar créditos para fins de 

integralização do curso. 

 

 



 

 
 

 

10 

 Disciplina extracurricular 

Qualquer disciplina oferecida pelos cursos que não esteja incluída no seu currículo 

pleno. Você 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 Online 

São disciplinas em que você tem o conteúdo disponibilizado na internet. 

Por meio desse ambiente (sala de aula virtual), o professor pode incentivar a troca 

de conhecimentos e experiências entre você e outros alunos, criando uma 

verdadeira comunidade virtual de aprendizagem. As provas das disciplinas online a 

distância são realizadas de forma presencial em laboratórios de informática na 

unidade em que você está matriculado e seguem o Calendário Acadêmico dos 

cursos presenciais.  

 

 

 Disciplina tele transmitida 

São disciplinas em que a aula é ministrada ao vivo pelo professor direto do estúdio 

Estácio Tom Jobim – RJ, para todo o Brasil, via Satélite .  A vantagem de você 

cursar uma disciplina tele transmitida  é que você conta com um ambiente web 

(sala de aula virtual) onde pode assistir  as aulas gravadas quantas vezes quiser 

até o final do período  acadêmico . As provas das disciplinas tele transmitidas são 

realizadas de forma presencial na sala onde as aulas acontecem, e seguem o 

Calendário Acadêmico dos cursos presenciais.  

 

Disciplinas Pré-Requisito 

Condição que deve ser atendida para que determinada disciplina possa ser 

cursada. Esta condição pode ser de uma ou mais disciplinas cursadas 

anteriormente ou o número de créditos acumulados pelo aluno no curso. 
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Disciplinas Co-Requisito 

Possibilidade de duas disciplinas serem cursadas simultaneamente. 

 

 Atividades Complementares 

São atividades extracurriculares obrigatórias, complementares ao conteúdo 

programático de cada curso e que são somadas à carga horária total do curso, 

desde que comprovadas por documentos oficiais ou por meio de processos 

definidos por curso. 

 

 Atividades Estruturadas 

É o conjunto de disciplinas com atividades de aprendizagem a partir de trabalhos 

desenvolvidos por você fora da sala de aula, com objetivo de privilegiar a 

articulação entre a teoria, a prática, a reflexão, a crítica construção de 

conhecimento e o processo de auto-aprendizagem. Com as atividades estruturadas 

pretende-se deixar você preparado como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, 

empreendedor, que tenha autonomia nos estudos.  

 

 Equivalência entre disciplinas 

São disciplinas que se equivalem em termos de carga horária e conteúdo 

programático. 

 

  Conteúdo Programático 

É o detalhamento de todos os assuntos das disciplinas a serão desenvolvidos ao 

longo do todo curso. 

 

 Trabalho de conclusão de curso/Monografia 

Ao final do curso, como parte indispensável para o encerramento do mesmo e 

colação de grau, o aluno deverá apresentar uma Monografia, feita sob a orientação 

de um professor. A Monografia tem como objetivo principal o aprimoramento e a 
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integração dos conhecimentos e a solidificação dos conteúdos absorvidos durante o 

curso, visando à sua atuação no campo profissional e da pesquisa. 

Para mais informações fale com o Coordenador de Curso e/ou consulte as normas 

de Monografia. 

 

 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade 

Instituído pelo Ministério da Educação, tem o objetivo de avaliar o desempenho 

acadêmico dos alunos dos cursos da Graduação Tradicional e Tecnológica é 

condição obrigatória para obtenção do diploma (Portaria Ministerial nº 2.051, de 

09/07/04). O cronograma do exame e os cursos a serem avaliados são 

determinados, a cada ano, pelo MEC. 

 

 Estágio Supervisionado 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade acadêmica obrigatória na 

maioria dos cursos de nível superior, de acordo com a Lei 6.494/77, 

regulamentada pelos Decretos 87.497/82 e 2.080/96. 

O estágio tem orientação, supervisão e avaliação da empresa (escolas, hospitais, d 

etc.) e terá a convalidação final feita pela Instituição. A carga horária mínima do 

estágio varia de curso para curso, para conhecê-la, o aluno deverá consultar  as 

estrutura curricular do seu curso. 

 

 Calendário Acadêmico 

Identifica cronologicamente os eventos acadêmicos administrativos que ocorrem 

em cada semestre letivo. No calendário estão as datas e prazos para os 

procedimentos acadêmico-administrativos a serem cumpridos durante cada 

semestre letivo. 

 

 Coeficientes de Rendimento (CR)  

É a sua medida de aproveitamento escolar. 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. 
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Exemplo: Cálculo do CR referente a um período cursado do aluno. 

 

1º Passo: Multiplicar a soma das horas (T+P+C) pelo grau obtido no semestre 

(100 x 7,0) + (100 x 8,8) + (60 x 8,9) + (60 x 9,0) = 700 + 880 + 534 + 540 = 2.654 

 

2º Passo: Somar as horas (T+P+C) do mesmo semestre que está sendo calculado 

(100+100+60+60) = 320 

 

3º Passo: Dividir o resultado do 1º passo pelo resultado do 2º passo. 

2.654 / 320 = 8,3 -> Resultado final do CR referente ao semestre calculado 

 

Após o cálculo do CR de todos os semestres, é calculado o CR Geral deste aluno: 

 

1º Passo: Somar todos os resultados obtidos pela soma das horas (T+P+C) multiplicado 

pelo grau:  

(2.654 + 2.398 + 792) = 5.844 

 

2º Passo: Somar todos os resultados obtidos pela soma das horas (T+P+C) 

(320 + 340 + 120) = 780 

 

3º Passo: Dividir o resultado do 1º passo pelo resultado do 2º passo: 

5.844 / 780 = 7,5 Resultado final do CR Geral do aluno 

 780 

 

Atenção! 

Apenas as disciplinas Aprovadas (AP), Reprovadas por Notas (RN), Optativas (O) e Eletivas 

(E) são calculadas. As disciplinas Isentas (IS), Reprovadas por Faltas (RF) e 

Extracurriculares (X) não são calculadas. A soma sempre deverá ser feita com todas as 

horas contidas no Histórico Escolar (T+P+C). 

 

 Rendimento escolar 

A avaliação do rendimento escolar é feita por meio de provas, testes e trabalhos 

elaborados pelos professores das disciplinas.O cálculo de Rendimento Escolar será 

feito por disciplina, abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento. 

Assiduidade é a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, e é 
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obrigatória por força de lei. Quem não atingir a frequência mínima igual a 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas previstas,no regime presencial estará 

automaticamente reprovado;. Aproveitamento acadêmico é o resultado da sua 

avaliação, expresso numericamente numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).  

 

 Faltas 

Você deverá administrar suas prováveis faltas dentro do limite máximo de 25% do 

total de aulas ou atividades previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

Não há abono de faltas, por qualquer que tenha sido a razão do impedimento.  

 

 Regime disciplinar  

Os atos contra a integridade física e moral das pessoas, contra o patrimônio moral 

e material da Universidade ou contra o exercício das atividades da Instituição  

constituem infrações disciplinares sujeitas às penas aplicadas pela autoridade 

competente, contidas nos Estatutos internos.  

 

 Colação de Grau  

Após os lançamentos dos Graus Finais e a devida verificação que todas as 

exigências acadêmicas foram atendidas, os alunos formandos do período são 

habilitados à Colação de Grau, primeiro passo para a obtenção do Diploma que 

possibilitará o registro profissional. Só aqueles alunos que terminaram todos os 

créditos podem ser habilitados à Formatura.  

 

 Cerimônia de Formatura  

É o ato oficial de Formatura da Universidade e que é realizado em sessão solene e 

pública. Apenas alunos que Colaram Grau podem participar da formatura. 
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 Diploma de Graduação 

Documento emitido ao aluno graduado, conferindo-lhe grau e título. O Setor de 

Expedição de Diplomas e Certificados emite os diplomas e certificados, requeridos 

pelos alunos via requerimento. 

 

* 

 

 

2.2. Procedimentos e requerimentos acadêmicos 

 

 Matrícula 

É o número de registro que vincula oficialmente você à Estácio, seja através de 

vestibular, por Matrícula Sem Vestibular (MSV) ou por Transferência Externa (TE). 

A matrícula é feita na Secretaria, devendo ser renovado a cada semestre. 

 

 Matrícula Dirigida 

Ao concluir um semestre letivo, o Sistema Acadêmico (SIA) gera automaticamente 

uma sugestão de disciplinas e horários para o período seguinte e caso tenha havido 

alguma reprovação anterior essa disciplina será incluída em seu horário, 

conciliando da melhor forma possível as turmas disponíveis e as suas 

necessidades. Você poderá fazer os ajustes na sua matrícula, mas lembramos que 

para manter a periodização do seu curso é necessário cumprir as disciplinas dos 

períodos letivos. Acompanhar calendário acadêmico o período permitido para 

possíveis ajustes. 

 

 Acerto de matrícula (inclusão/exclusão de disciplinas) 

Para fazer os ajustes na sua matrícula automática elaborada pelo Sistema 

Acadêmico (SIA), acesse o Portal do Aluno dentro do período indicado no 

calendário, verifique no quadro de oferta das disciplinas e faça o seu ajuste de 

acordo com as turmas disponíveis. 
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 Inclusão de disciplina condicional – Medicina 

Alunos de Medicina podem solicitar a quebra de pré-requisito para cursarem 

disciplinas condicionais. 

 

 Inclusão de disciplina extracurricular 

Você pode cursar disciplina em um curso diferente do seu. Para solicitar a inclusão, 

escolha o curso, o campus e em seguida a disciplina. O valor cobrado pode variar 

de acordo com a escolha do campus, curso e turno. 

 

 Inclusão de disciplina em outro campus 

Você pode cursar disciplina em um campus diferente do seu, pagando o valor 

vigente no campus escolhido. Basta fazer a solicitação, através de requerimento. 

 

 Inclusão de disciplina especial – Odontologia 

Alunos de Odontologia podem solicitar, através de requerimento, a inclusão de 

disciplina não disponível.  

 

 Inclusão de disciplina fora do prazo - presencial e online  

Você pode solicitar a inclusão de disciplina presencial ou online fora do prazo 

estabelecido no calendário acadêmico. Para isso abra um requerimento. 

 

 Isenção de disciplinas 

O aluno que ingressa na instituição por vestibular, processo seletivo, transferência 

ou como portador de Diploma de Curso Superior, poderá obter isenção de 

disciplina, caso tenha cursado, com aproveitamento, em outra Instituição de 

Ensino Superior, disciplinas cujos programas sejam equivalentes em conteúdo e 

carga horária às que compõem o currículo do curso pretendido. 
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O Pedido de isenção deve ser feito através de requerimento específico, no período 

previsto pelo calendário  acadêmico,  e a ele anexado histórico escolar e os 

respectivos programas emitidos pela Instituição de origem. 

 

 Isenção de disciplina cursada na Estácio 

Caso deseje pedir o aproveitamento de disciplina(s) cursada(s) na Estácio, abra um 

requerimento e informe o curso, campus e a matrícula anterior. 

 

 Exclusão de disciplina fora do prazo 

É possível pedir a exclusão de disciplina fora do prazo estabelecido no Calendário 

Acadêmico, porém será cobrada taxa, no boleto de pagamento da mensalidade, 

por cada disciplina excluída.  

 

 Reabertura de matrícula 

Se por algum motivo durante sua vida acadêmica você precisou trancar a matrícula 

e deseja voltar a estudar, basta você abrir um requerimento e solicitar a 

reabertura. Se possuir convênio, peça através de requerimento o lançamento da 

bolsa. 

Mas fique atento: se você for um aluno de Graduação Tradicional, que tenha 

excedido oito semestres de trancamento ou o prazo máximo de integralização do 

curso determinado pela legislação, ou aluno de Graduação Tecnológica que 

ultrapassem dois semestres consecutivos ou quatro intercalados de trancamento, 

será necessário que você faça um novo Vestibular a fim de convalidar os créditos 

cursados, não concorrendo à vaga e não podendo ser eliminado. Ao fazer a sua 

inscrição para o Vestibular, selecione a opção “Vestibular de Convalidação”, porém 

ao retornar você, obrigatoriamente irá cursar o currículo vigente no semestre.  
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 Reabertura de matrícula ProUni 

Alunos que recebem bolsa ProUni podem solicitar a reabertura de matrícula 

trancada. É preciso verificar a possibilidade de lançamento da bolsa. 

 

 

 Abertura de vaga 

Você pode solicitar a abertura de vaga em uma turma com vagas esgotadas. 

Informe no requerimento a turma, o código e o nome da disciplina desejada, para 

que o coordenador do seu curso possa avaliar a possibilidade. 

 

 Regularização acadêmica 

Alunos que se encontram em situação de abandono, devem abrir um requerimento 

de “Regularização Acadêmica” ou comparecer à unidade e solicitar sua 

regularização acadêmica. 

 

 

 Acerto de grau ou frequência 

Se houver nota e/ou faltas lançadas incorretamente, você pode pedir a correção. 

Para pedir a revisão de prova, utilize o requerimento.  

 

 Histórico Escolar 

Documento que reflete o seu desempenho acadêmico. Contém notas e créditos 

obtidos, informações sobre o curso e o vestibular. Inclui, ainda, dados pessoais e 

referências ao Ensino Médio. 

 

 Modalidade 

Conjunto de disciplinas de um curso que habilita você para o exercício de 

profissões liberais (Bacharelado) ou magistério (Licenciatura). 
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 Análise de disciplina não oferecida para formando 

Alunos formandos podem solicitar cursar disciplina que não esteja disponível no 

período acadêmico vigente, para isso é necessário abrir um requerimento e 

aguardar a análise. 

 

 Equivalência de disciplina cursada em outro currículo 

Para solicitar o aproveitamento das disciplinas cursadas em outro currículo, abra 

um requerimento e verifique o procedimento a ser efetuado.   

 

 Lançamento de horas de Atividade Acadêmica Complementar internas 

A Estácio promove durante todo o curso, diversas atividades acadêmicas 

complementares, as quais você, ao participar e assinar a lista de presença, 

receberá o lançamento de horas divulgadas de atividades acadêmicas 

complementares para atividades promovidas pela Estácio em seu ambiente virtual. 

No Portal do Aluno você pode verificar as opções de atividades que a Estácio está 

promovendo, o total de horas e o lançamento das horas participadas por você.  

 

 Regularização de horas de Atividade Acadêmica Complementar interna 

Caso você verifique no Portal do Aluno que as horas de atividades acadêmicas 

complementares que você participou em outros locais não foram lançadas, abra 

um requerimento "Regularização de Horas de Atividade Acadêmica Complementar". 

Para esse requerimento é preciso apresentar o comprovante de participação na 

atividade.  

 

 

 Lançamento de horas de Atividade Acadêmica Complementar externa  

Você pode participar de outras atividades acadêmicas complementares em outros 

locais, para solicitar o lançamento das horas é necessário que você abra um 

requerimento e anexe cópia do comprovante de participação no evento e 

apresentar o original na Secretaria, para conferência. 
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 Regularização de horas de Atividade Acadêmica Complementar 

externa 

Caso você verifique no Portal do Aluno que as horas de atividades acadêmicas 

complementares que você participou em outros locais não foram lançadas, abra 

um requerimento "Regularização de Horas de Atividade Acadêmica Complementar". 

Para esse requerimento é preciso apresentar o comprovante de participação na 

atividade.  

 

 

 Lançamento de horas RAC – Direito 

A Estácio possui diversas atividades acadêmicas focadas para o curso de Direito. 

No Portal do Aluno você encontra a relação das atividades, se inscreve e ao 

participar, as horas são lançadas e você pode acompanhar todo o processo através 

do ambiente virtual. 

 

 

 Regularização de horas RAC – Direito 

Caso você verifique no Portal do Aluno que as horas de atividades acadêmicas 

complementares que você participou em outros locais não foram lançadas, abra 

um requerimento "Regularização de Horas de Atividade Acadêmica Complementar". 

Para esse requerimento é preciso apresentar o comprovante de participação na 

atividade.  

 

 Lançamento de horas de Atividade Acadêmica de Extensão 

Os Cursos de Extensão da Estácio, além de ampliar os seus conhecimentos, ainda 

contemplam horas de atividades acadêmicas para os participantes.  

No Site dos Cursos de Extensão você encontra cursos de diversas áreas do 

conhecimento, e você pode acompanhar o lançamento das horas no Portal da 

Estácio.  
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 Regularização de horas de Atividade Acadêmica de Extensão 

Caso você verifique no Portal do Aluno que as horas de atividades acadêmicas 

complementares que você participou em outros locais não foram lançadas, abra 

um requerimento "Regularização de Horas de Atividade Acadêmica Complementar". 

Para esse requerimento é preciso apresentar o comprovante de participação na 

atividade.  

 

 Mudança de currículo 

Você pode solicitar a mudança de grade de disciplinas informando o código do 

currículo ao qual deseja ser transferido. 

 

 Mudança de habilitação 

É possível pedir mudança de habilitação, caso o seu curso possua mais de uma. 

Por exemplo: para Comunicação Social, você pode passar de Publicidade e 

Propaganda para Jornalismo; em Letras, de Português / Inglês para Português / 

Literatura. Para isso, abra um requerimento e informe o nome da habilitação 

desejada. 

 Quebra de pré-requisito 

Para cursar ao mesmo tempo uma disciplina e seu pré-requisito, abra um 

requerimento e solicite a quebra informando o código, nome da disciplina e turma. 

 

 Quebra de pré-requisito especial 

Para cursar uma disciplina com pré-requisito, caso esta não esteja sendo oferecida 

no período letivo vigente, abra um requerimento e solicite a quebra de pré-

requisito especial informando o código, nome da disciplina e turma. 

 

 Revisão do pedido de isenção de disciplina 

Para solicitar revisão do pedido de isenção de disciplinas cursadas em outra 

Instituição, o aluno deve abrir um requerimento, informando o número de 

protocolo do requerimento anterior e as disciplinas para as quais deseja revisão. 
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 Transferência interna de campus, curso e turno 

Você pode solicitar a transferência de campus, curso e turno. Para isso, abra um 

requerimento e informe quais as disciplinas irá cursar no novo campus, curso e 

turno de destino. 

 

 Trancamento de matrícula 

Você pode pedir o trancamento de sua matrícula, contanto que não esteja 

cursando o primeiro período e não esteja inadimplente. Procure a secretaria da 

unidade em que você está matriculado e informe-se sobre o procedimento. 

 

 Abandono de curso 

Ocorre quando você não renova matrícula, ou não solicita trancamento da 

matrícula. 

 

 

 Transferência para outras instituições 

Para pedir a transferência de curso para outra Instituição de Ensino Superior, abra 

um requerimento, imprima e anexe à Declaração de Vaga fornecida pela Instituição 

de destino e entregue à Secretaria de sua unidade no prazo máximo de sete dias 

úteis. Após a entrega da Declaração de Vaga, a Guia de Transferência será enviada 

diretamente para a Instituição de destino, por via postal.  

 

Fique atento: a solicitação de transferência externa não exime você da responsabilidade pelo 

pagamento das mensalidades vencidas até o dia da solicitação.  Alunos que abandonaram o curso ou 

cujo período de trancamento de matrícula já tenha prescrito não podem pedir a transferência 

externa.  
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 Cancelamento de matrícula 

Você pode solicitar o cancelamento de matrícula, o que ocasiona a perda de todo o 

vínculo com a Instituição. 

 

* 

 

2.3. AVALIAÇÃO 

 

 Antecipação de avaliação 

Caso precise fazer prova antes da data marcada no calendário acadêmico por 

motivos de trabalho ou saúde, você pode pedir a antecipação. Apresente a 

documentação necessária na secretaria da unidade onde está matriculado, informe 

o código da turma, o nome da disciplina e do professor. 

 

 Avaliação de disciplina online em outro campus 

Se você estiver inscrito em alguma disciplina online, tem a possibilidade de fazer 

prova em um campus diferente do seu procure a secretaria para seguir as 

orientações. 

 

 Alteração da data de defesa da monografia 

Para solicitar a alteração da data de defesa de monografia, converse com seu 

orientador e abra um requerimento e informe o código da disciplina e, siga as 

instruções.  

 

 

 Banca examinadora (recurso para revisão indeferida) 

Caso a revisão da prova AV3 seja indeferida pelo professor da disciplina, você pode 

pedir a revisão por uma banca examinadora. Fundamente a(s) questão(ões) 

indeferida(s) e solicite a revisão pela banca, que aplicará a nota que julgar correta, 

seja maior, menor ou igual. Quando a nota for aumentada, o valor do 

requerimento será ressarcido.  
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 Prova unificada 

Caso a prova unificada coincida com uma avaliação de outra disciplina, você 

receberá as informações e o procedimento da coordenação do seu curso na 

unidade.  

 

 Reagendamento de avaliações on-line 

Para reagendar avaliações de disciplinas on-line, abra um requerimento e 

fundamente o motivo pelo qual precisa fazer tal alteração e, obrigatoriamente, 

informe a data, local e hora agendada anteriormente. 

 

 Revisão de AV1, AV2 e AV3 - Disciplina on-line 

Você pode solicitar revisão da primeira (AV1), da segunda (AV2) e da terceira 

(AV3) prova de disciplina cursada na modalidade a distância. Para isso, abra um 

requerimento e informe o nome da disciplina, local, turma, professor, número de 

matrícula e número da questão, com justificativa do pedido de revisão, além do e-

mail e/ou telefone para contato. 

 

 Revisão de AV3 

Para solicitar a revisão da terceira prova no semestre, é necessário abrir um 

requerimento “Xerox da AV3 (vista de prova) e entregar na secretaria da unidade, 

no prazo máximo de sete dias, a cópia da prova contendo as questões a serem 

revisadas.  

 

 Revisão de prova vestibular – Faculdade de Medicina de Juazeiro  

Você pode solicitar revisão da prova do vestibular. Para isso, compareça a unidade 

com o número de sua inscrição de vestibular. 

 

 Revisão de avaliação – Medicina 

Alunos de Medicina devem usar um requerimento específico para pedir revisão de 

prova. É preciso informar o código, nome da disciplina, turma e nome do professor.  
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* 

 

 

2.4. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

 Colação de grau especial 

Para fazer a colação de grau em uma data diferente da colação oficial, abra um 

requerimento, que sua solicitação será analisada. 

 

 

 Estudo dirigido – Medicina 

Os alunos de Medicina podem pedir para realizar o estudo dirigido de uma 

disciplina que não é mais oferecida, no qual é feito um trabalhado acadêmico. Para 

isso, é necessário que o aluno abra um requerimento.  

 

 

 Inscrição para seleção de intercâmbio 

Alunos de outra Instituição podem participar de seleção para programa de 

intercâmbio, mediante inscrição e entrega da documentação que consta no edital. 

A solicitação será analisada pelo coordenador do seu curso. 

 

 Redução de horas de estágio - Letras, Pedagogia e História 

Alunos de Letras, Pedagogia e História com atuação profissional na área podem 

pedir redução da carga horária de estágio supervisionado, de acordo com o 

regulamento do currículo do curso. Para isso, abra um requerimento, descreva as 

funções exercidas e entregue na secretaria da unidade, no prazo máximo de sete 

dias corridos a declaração da entidade onde trabalha, ou cópia da carteira de 

trabalho. 

 

 



 

 
 

 

26 

 Regime especial 

 Em caso de tratamento excepcional relacionado à frequência obrigatória às aulas, 

os alunos amparados pelo Decreto-Lei 1.044/69 (Portadores de Enfermidades), 

pela Lei 6.202/65 (Gestantes a partir do 8º mês de gestação) e pelo parecer 

1077/75 (Militares da ativa em serviço da Nação), caso seja seu caso, você poderá 

cursar disciplina em regime especial. Para tal procedimento você deverá: 

  Tomar conhecimento junto a Secretaria do seu Campus das normas legais 

que os amparam; 

 Documentar sua solicitação através de requerimento até o prazo de 5(cinco) 

dias após o início do afastamento; 

 No caso de amparo Decreto - Lei 1044/69, somente serão analisados os 

pedidos de afastamento por prazo superior a 5 (cinco) dias. 

 

Caberá a você, quando concedido o benefício, manter-se em contato com o 

Coordenador do seu curso em que está matriculado, para tomar ciência dos 

trabalhos deverão ser cumpridos durante o seu afastamento para verificação e 

comprovação de seu aproveitamento. Após a conclusão dos trabalhos e término de 

seu regime a coordenação do curso marcará a sua avaliação em datas oportunas. 

 

 Seleção para monitoria 

Para se candidatar à vaga de monitor de alguma disciplina, você deverá fazer a sua 

inscrição na coordenação do seu curso e preencher os requisitos básicos contidos 

no edital de seleção.  

 

 Contato com a Estácio 

 

 Central de Atendimento a alunos do Rio de Janeiro (Capital) e São 

Paulo – (021) 3231-0000; 

 Fale Conosco – através do site da Estácio www.estacio.br – 

Atendimento a alunos de todo o Brasil. 

 

** 

 

http://www.estacio.br/
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3. DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 

No Portal do Aluno você confere quais as declarações e documentos oficiais que 

você pode solicitar. Para isso, você precisa abrir um requerimento e ficar atento ao 

prazo informado de entrega e na data informada, compareça à secretaria da 

unidade para receber o documento solicitado.  

 

 

 Declaração de autorização / reconhecimento de curso 

Você pode solicitar a declaração que comprove a autorização e o reconhecimento 

do curso, com a respectiva portaria e data da publicação no Diário Oficial. 

 

 Declaração de conclusão do período acadêmico 

É possível pedir uma declaração constando todas as disciplinas cursadas no período 

acadêmico, com suas respectivas notas. 

 

 Declaração de conclusão com colação em data oportuna 

Se você já concluiu o curso, mas ainda não colou grau, pode solicitar a declaração 

de conclusão do curso na qual é informada a data prevista para a sua colação de 

grau. Esta solicitação não exime da colação de grau oficial. 

 

 Declaração de data prevista para conclusão de curso 

Você pode pedir uma declaração informando a data prevista para a conclusão do 

seu curso. 

 

 Declaração e segunda via de conclusão do curso 

Ao concluir o curso, solicite a declaração constando a conclusão. Se precisar, 

solicite posteriormente a segunda via. 
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 Declaração de diploma em processo de registro 

Enquanto seu diploma está em processo de registro, você pode pedir uma 

declaração que informe este status e comprove que concluiu o curso. 

 

 Diploma e segunda via de diploma 

Após a colação de grau, você pode solicitar seu diploma. Para isso, é necessário 

que toda a sua documentação esteja correta. Se precisar, pode pedir também a 

segunda via. 

 

 Verificação de pendência de documentos para colação de grau 

Solicite para verificar se existem pendências de documentação para fins de colação 

de grau. 

 

* 

 

 

3.1. ESTÁGIO 

 

 Assinatura de estágio 

Para que a Estácio reconheça seu estágio, peça a assinatura do termo de estágio. 

É preciso que você se mantenha matriculado neste período e entregue as duas vias 

do contrato assinadas por você e pela empresa. 

 

 Declaração de estágio 

Declaração para comprovação de estágio, contendo o período em que você está 

matriculado. 
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 Declaração de aprovação no vestibular 

Para comprovar sua aprovação no vestibular, peça a declaração que informa sua 

classificação. 

 

 Declaração de comparecimento à prova ou vestibular 

Para comprovar o comparecimento à avaliação de determinada disciplina ou ao 

vestibular, peça a declaração. 

 

 Declaração de conduta escolar 

Solicite a declaração contendo os registros de atos disciplinares para comprovar 

sua conduta escolar.  

 

 Declaração de critério de aprovação 

Se precisar, solicite a declaração que informa o regime de avaliação da Estácio. 

 

 Declaração de datas de provas 

Você pode solicitar uma declaração com as datas das provas das disciplinas em 

curso. 

 Declaração de cumprimento de 3/5 do curso – OAB 

Alunos de Direito podem solicitar declaração comprovando a sua regularidade 

acadêmica e o cumprimento de 3/5 da carga do curso para apresentação à Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB). 

 

 Declaração para prova do Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Exclusiva para alunos de Medicina Veterinária, a declaração informa que o 

estudante está apto a se inscrever para a prova do Conselho. 

 

 Vista de prova ( Xerox da AV3) 

É possível pedir a cópia da terceira avaliação. 
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* 

 

 

3.2. MATRÍCULA E SITUAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Declaração de disciplina oferecida a distância 

Declaração que informa as disciplinas na modalidade a distância em que você está 

matriculado. 

 

 Declaração de matrícula 

Para comprovar sua regularidade acadêmica, solicite a declaração que informa o 

período em que você está matriculado. Há três modalidades de declaração de 

matrícula: simples, com disciplinas e com o quadro de horários. 

 

 Declaração de que esteve matriculado 

Para comprovar que esteve matriculado, abra um requerimento solicitando a 

declaração que conste o último período, semestre cursado e sua situação 

acadêmica atual. 

 Declaração de pagamento para imposto de renda 

Para lançamento em imposto de renda, solicite a declaração contendo as 

mensalidades pagas. 

 

 Declaração de situação acadêmica 

Solicite a declaração para comprovar sua situação acadêmica na Estácio: ativo, 

regular, em abandono ou trancado. 

 

 Declaração de situação financeira 

Solicite para comprovar sua situação financeira na Estácio. 
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 Devolução da via do aluno do contrato educacional 

Você pode solicitar a devolução da sua via, assinada pela Estácio, do contrato de 

prestação de serviços educacionais. 

 

 Estrutura curricular 

Você pode obter sua estrutura curricular acessando o site www.estacio.br, na 

página referente ao seu curso. 

 

 Guia de transferência para outra Instituição 

Para solicitar a guia de transferência para outra Instituição, é preciso entregar a 

declaração de vaga da Instituição de destino à secretaria do seu campus, no prazo 

máximo de sete dias úteis. Do contrário, o requerimento será automaticamente 

cancelado. 

 

 Histórico de atividades acadêmicas complementares 

Você pode solicitar o histórico de todas as atividades acadêmicas complementares 

cursadas. 

 

 Histórico escolar 

Você pode solicitar, através de requerimento a emissão do seu histórico escolar 

oficial. 

 

 Plano de ensino (programa das disciplinas) 

Solicitação do conteúdo programático das disciplinas cursadas, através de 

requerimento. 

 

 

 

 

 

http://www.estaciointerativa.com.br/
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 Protocolo de Devolução de Documentos Acadêmicos 

Em caso de cancelamento da matrícula, o protocolo formaliza a devolução de 

documentos acadêmicos pela Estácio. 

 Protocolo de recebimento de documentos pendentes 

Para formalizar a entrega de documentos pendentes, inclusive para expedição do 

diploma, solicite o protocolo e informe o documento que está sendo entregue. Caso 

não entregue a documentação no prazo máximo de sete dias, o requerimento será 

cancelado automaticamente.  

 

 Protocolo de recebimento de trabalho de regime especial 

Solicite este protocolo para formalizar a entrega dos trabalhos das disciplinas de 

regime especial. 

 

* 

 

 

3.3. PROUNI, FIES E SEGURO EDUCACIONAL 

 

 Protocolo de devolução de termo do ProUni 

Formaliza a devolução do termo de adesão ao ProUni assinado pela Estácio. 

 

 Protocolo de recebimento de termo do FIES 

Para formalizar a entrega do termo de aditamento (RM) do FIES assinado pela 

Caixa Econômica Federal (CEF), solicite o protocolo. Entregue o documento no 

prazo máximo de sete dias para evitar o cancelamento automático do 

requerimento. 

 

 Protocolo de recebimento de termo do seguro educacional 

Solicite por este protocolo a formalização da entrega do termo de adesão ao 

seguro educacional preenchido e assinado por você. É preciso entregar o termo no 
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prazo máximo de sete dias, caso contrário, o requerimento será cancelado 

automaticamente. 

 

 Protocolo de recebimento de via assinada (Caixa Econômica Federal e 

aluno) 

Este protocolo formaliza a entrega da sua via do contrato do FIES, assinado por 

você e pela Caixa Econômica Federal (CEF). Caso não entregue o documento em 

até sete dias, o requerimento será automaticamente cancelado. 

 

** 

 

4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Conheça o processo de avaliação dos cursos de Graduação Tradicional e 

Tecnológica, presenciais e a distância, oferecidos pela Estácio. É aqui que você vai 

saber quais avaliações deverá fazer e os critérios para aprovação. Leia com 

atenção! 

 

 Cursos de Graduação Tradicional e Tecnológica (exceto Medicina)  

A avaliação dos alunos, com exceção do curso de Medicina, ocorrerá em três 

etapas: AV1, AV2 e AV3, que terão como grau mínimo zero e grau máximo dez, 

admitindo-se uma casa decimal. 

 

As avaliações podem ser provas objetivas, dissertativas, trabalho, projeto ou outro 

instrumento de avaliação, a critério do professor e do coordenador, estabelecido no 

plano da disciplina. 

 

O grau final na disciplina é a média aritmética entre as duas maiores notas obtidas 

na AV1, AV2 e AV3, sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a quatro. 

 

Caso obtenha média seis entre as notas de AV1 e AV2, sendo que a menor nota 

seja no mínimo quatro, você pode optar por realizar ou não a AV3. 
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Nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão do Curso não se 

aplica a avaliação tradicional AV1, AV2 e AV3. Será atribuído a elas um único 

grau, com o mínimo de zero e o máximo de dez, admitindo-se uma casa decimal. 

Você será considerado aprovado no Estágio Supervisionado e no Trabalho de 

Conclusão de Curso caso obtenha, no mínimo, a nota seis.  

 

Os alunos que ingressaram até 2009.2 nos cursos de Graduação e Superiores de 

Tecnologia das IES de São Paulo (Centro Universitário Radial – UNIRADIAL, 

Faculdade Brasília de São Paulo – FABRASP, Faculdade de Educação e Cultura 

Montessori – FAMEC, Faculdade de Tecnologia Brasília de São Paulo – FTBSP, 

Faculdade de Tecnologia Radial Santo André - FATEC RADIAL, Faculdade Euro-

Panamericana de Humanidades e Tecnologias - EUROPAN, Faculdade Interlagos de 

Educação e Cultura – FINTEC, Faculdade Magister - MAGISTER, Faculdade 

Montessori de Ibiúna – FMI, Instituto de Ensino Superior de Cotia - FAAC/IESC) 

terão que, obrigatoriamente, fazer a AV2 e poderão descartar a menor nota obtida 

na AV1 ou na AV3.  

 

Os alunos dos cursos de modalidade a distância deverão, obrigatoriamente, fazer a 

AV2 de forma presencial, e aqueles que optarem por realizar a AV3 deverão fazê-la 

também de forma presencial. 

 

Para ser aprovado, você terá que, simultaneamente, obter a média final seis com 

a menor nota sendo no mínimo quatro e a frequência mínima de 75% nas aulas.  

 

As disciplinas dos cursos a distância, assim como as disciplina a distância on-line 

dos cursos presenciais deverão utilizar como critério de frequência o registro da 

realização de atividades específicas, de acordo com o plano de ensino e com 

projeto pedagógico do curso. E, para aprovação, deverá ser obtido, no mínimo, 

75% desses trabalhos específicos. 

 

 Curso de Medicina 

A avaliação dos alunos de Medicina, na fase de graduação pré-internato, ocorrerá 

em três etapas: PR1 – Primeiro Grau Parcial, PR2 – Segundo Grau Parcial e 
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Prova Final Cumulativa, que terão como grau mínimo zero e grau máximo dez, 

respectivamente, admitindo-se uma casa decimal. 

 

O grau atribuído ao aluno na PR1 e na PR2 é a média das notas obtidas nas 

avaliações realizadas na disciplina, através de diversos instrumentos. A média 

aritmética entre a nota da PR1 e a nota da PR2 se constitui na média parcial da 

disciplina. O aluno deverá obter, no mínimo, nota cinco na Prova Final 

Cumulativa. 

 

Na fase de graduação pré-internato do curso de Medicina, será considerado 

aprovado na disciplina o aluno que atender, simultaneamente, frequência igual ou 

superior a 75% nas aulas, média parcial (entre PR1 e PR2) igual ou maior que 

sete que, neste caso, passa a se constituir no Grau Final da disciplina. 

 

O aluno que não obtiver média parcial igual ou maior que sete, será aprovado na 

disciplina ao obter nota maior ou igual a cinco na Prova Final Cumulativa e Grau 

Final na disciplina igual ou maior que cinco que, neste caso, se constitui da média 

aritmética entre a média parcial (PR1 e PR2) e a nota obtida na Prova Final 

Cumulativa. 

 

Será considerado reprovado o aluno que obtiver frequência inferior a 75% nas 

aulas ministradas na disciplina, média parcial da disciplina (entre PR1 e PR2) 

menor que quatro, nota inferior a cinco na Prova Final Cumulativa e/ou Grau Final 

menor que cinco na disciplina. 

 

Na fase de internato, ficará a cargo de cada IES a formulação de critérios para a 

avaliação da aprendizagem, que deverão, obrigatoriamente, incluir em cada área 

de rodízio avaliação teórica e prática de competências e habilidades, além de 

conceito sobre desempenho ético, assiduidade e relacionamento pessoal. 

 

Na fase de internato do curso de Medicina, será considerado aprovado o aluno que 

atender, simultaneamente, frequência igual ou superior a 75%, nota igual ou maior 

a cinco na Prova Final e Grau Final maior ou igual a cinco.  

 



 

 
 

 

36 

 Revisão de Prova  

Para pedir a revisão de AV1 e AV2, você deve se dirigir diretamente ao professor 

no ato da entrega das provas.  

 

A revisão de AV3 será concedida, desde que seja solicitada dentro do prazo 

previsto no Calendário Acadêmico. Após abrir o requerimento, retire a cópia da 

prova na Secretaria da sua unidade, sinalize os pontos cujas correções considere 

imperfeitas e preencha o requerimento Revisão de Prova. 

 

Só é permitido pedir a revisão da AV3 do semestre letivo em curso ou do 

imediatamente anterior. 

 

** 

 

5. GUIA FINANCEIRO 

 

5.1. Procedimentos e requerimentos financeiros 

 

Conheça os procedimentos financeiros que também serão importantes em sua vida 

acadêmica, como negociação, bolsas e seguro educacional. 

 

 

 

5.2. Mensalidade 

 

 Acerto de boleto 

Para pedir a verificação de um boleto emitido, abra um requerimento, informando 

qual o tipo de acerto e a qual boleto se refere. 
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 Análise de negociação com número maior de parcelas 

Caso o número de parcelas em uma negociação não atenda suas necessidades, 

procure a Sala de Negociação de sua unidade. 

 

 Antecipação de cheques de renegociação 

Ao negociar uma dívida, você pode, se desejar, pedir a antecipação dos cheques 

que ainda vão vencer. Para isso, procure a Sala de Negociação da sua unidade. 

 

 Baixa de mensalidade 

É possível pedir a alteração, no sistema, de uma mensalidade paga. Apresente na 

secretaria da sua unidade o original e uma cópia do boleto quitado.  

 

 Cancelamento de proposta de negociação na internet 

É possível cancelar uma proposta de negociação, deferida ou indeferida, feita pela 

internet. Para isso, basta abrir um requerimento “Cancelamento Proposta 

Negociação” e aguardar retorno. 

 

 Devolução de valores  

Você pode solicitar devolução financeira de valores pagos por um serviço que por 

motivos acadêmicos não poderão estar disponíveis, nesse caso, compareça a 

secretaria da unidade e solicite a devolução do valor pago. 

  

 

 Isenção de débitos  

Você pode solicitar isenção de débitos, caso tenha se matriculado e não tenha 

comparecido a nenhuma aula. Se estiver matriculado, o valor será abatido na 

mensalidade. 
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 Reativação de devoluções 

Se o seu pedido de devolução foi deferido, mas não foi retirado do banco em até 

30 dias, você pode solicitar a reativação da devolução. Para isso, compareça a 

secretaria da sua unidade. 

 

 

* 

 

5.3. BOLSA E BENEFÍCIOS 

 

 Cancelamento de bolsa 

Você pode solicitar o cancelamento de bolsa comum e bolsa ProUni. Para isso, abra 

um requerimento e informe os dados necessários da bolsa a ser cancelada. 

 

 Lançamento de bolsa convênio 

Se você é funcionário ou dependente de funcionário de órgãos públicos ou privados 

conveniados com a Estácio, verifique o percentual da bolsa e solicite o lançamento. 

Consulte no site a relação completa da documentação a ser entregue. 

 

 Lançamento de bolsa ProUni 

Alunos do ProUni podem solicitar, através de requerimento, o lançamento ou 

reativação de sua bolsa. 

 

 

 Protocolo Comunicação de Sinistro para Seguro 

Para formalizar a ocorrência de sinistro, caso possua o seguro educacional, você 

deve comparecer à secretaria do seu campus munido de toda a documentação 

necessária. Acesse www.estacio.br/site/seguros/educa para saber mais sobre como 

proceder em caso de sinistro. 

 

http://www.estacio.br/site/seguros/educa
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 Protocolo de cancelamento de seguro educacional 

Para formalizar o cancelamento do seguro educacional, anexe ao requerimento 

uma carta, de próprio punho, solicitando o cancelamento do seguro educacional. 

 

 Revisão de encerramento bolsa ProUni 

Aluno do ProUni com rendimento acadêmico inferior a 75% pode ter sua bolsa 

encerrada. Porém, é possível pedir a reconsideração do cancelamento. 

 

** 

  

6. DEFINIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Compreenda exatamente o que significa semestralidade, mensalidade e outros 

importantes termos financeiros usados pela Estácio. 

 

 Semestralidade 

A semestralidade escolar corresponde à prestação de serviços educacionais 

oferecidos a alunos regularmente matriculados. O valor da semestralidade será 

desdobrado em seis mensalidades (1º semestre de janeiro a junho e 2º semestre 

de julho a dezembro). 

 

O valor da mensalidade será baseado no número de disciplinas ou créditos nos 

quais você vier a se matricular, respeitando-se o limite mínimo de quatro 

disciplinas a serem cursadas, exceto para o curso de Medicina, cujos valores serão 

cobrados em seis mensalidades fixas. 

 

 

É importante saber: 

 Os valores das prestações dos serviços educacionais para cada ano letivo 

serão divulgados de acordo com a legislação vigente.  
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 As mensalidades têm vencimento no dia cinco de cada mês, inclusive a 

matrícula financeira. 

 

 As mensalidades não quitadas até a data de vencimento serão cobradas com 

os devidos acréscimos legais. 

 

 A ausência ou abandono do aluno não dará direito à restituição dos valores 

pagos nem o eximirá do pagamento das mensalidades que ainda irão 

vencer. 

 

 Matrícula Acadêmica / Financeira 

Para efetuar a matrícula acadêmica, você deverá estar sem débitos anteriores. Os 

débitos existentes terão que ser pagos/ negociados integralmente no ato da 

matrícula, devidamente corrigidos com os acréscimos legais. Os valores pagos com 

cheques só terão validade após compensação. 

Será cobrado, a título de Matrícula Financeira, o valor equivalente a uma 

mensalidade, nos meses de janeiro e julho.  

 

 

 Renovação de Matrícula 

Para os alunos que cursarão os demais períodos, o valor da Matrícula Financeira 

será cobrado com base no mesmo número de disciplinas cursadas no semestre 

anterior. 

 

 

 Mensalidades 

A primeira mensalidade do semestre a ser paga por você corresponderá à Matrícula 

Financeira. As demais mensalidades serão cobradas com base na Matrícula 

Acadêmica, isto é, no valor correspondente ao número de disciplinas ou créditos 

em que você se matriculou no semestre corrente.  
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Havendo alteração no número de disciplinas ou créditos em que você 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:  

 

 Se você se matricular em um número de disciplinas ou créditos superior ao 

do semestre anterior, terá o valor correspondente a essa diferença cobrado 

no carnê do mês seguinte à Matrícula Financeira. 

 Se você se matricular em número de disciplinas ou créditos inferior ao do 

semestre anterior, terá o valor correspondente a essa diferença creditado 

no carnê do mês seguinte à Matrícula Financeira. 

 

 Acerto de matrícula (inclusão / exclusão de disciplinas) 

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 subsequente, 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. 

 

 

*** 


