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MENSAGEM DA DIRETORA GERAL 
 

 

 

 

 

 Iniciamos, em 2016, um projeto absolutamente inovador: a Faculdade 28 de 
Agosto de Ensino e Pesquisa, fruto de um sonho acalentado há anos por instituições 
representativas dos bancários de São Paulo e Região.  
 
 Para que esse projeto frutifique, além de um ensino de qualidade e com uma 
formação cidadã compatível, precisamos da sua colaboração, a fim de que o 
desenvolvimento do conhecimento seja profícuo.  
 
 No intuito de fornecer informações que irão orientá-lo durante o Curso, 
entregamos aqui uma síntese dos procedimentos a serem adotados pelos alunos, 
baseados na Legislação e no Regimento da Instituição, que se encontram à 
disposição na Biblioteca e na Secretaria, além do Calendário Escolar, a partir dos 
quais poderão ser esclarecidas as dúvidas quanto a prazos e datas de realização de 
todas as atividades acadêmicas. 
 
       É muito importante que você os leia e os consulte, sempre. 
 
 
 
 
 

SEJA MUITO BEM VINDO! 
 
 

                                             Profª Neiva Maria Ribeiro dos Santos 
                                                                           Diretora Geral 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

  

1. APRESENTAÇÃO  

A Faculdade Vinte e Oito de Agosto de Ensino e Pesquisa tem como Mantenedora a 
Associação Vinte e Oito de Agosto de Educação e Comunicação (AVOAEC), pessoa 
jurídica de direito privado, com sede e foro no Município de São Paulo/SP, cujo ato 
de instituição e estatuto estão registrados no 5º Cartório Oficial de Registro de 
Títulos e Documentos civil de Pessoa Jurídica, na cidade de São Paulo/SP. Sediada 
à Rua São Bento, 365, 19º andar, conjunto 193, tem, como comprometimento, 
promover adequadas condições de funcionamento da Faculdade Vinte e Oito de 
Agosto de Ensino e Pesquisa, colocando-lhe à disposição, os bens de seu 
patrimônio, assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio, 
liberdade acadêmica e autonomia própria de seus órgãos deliberativos e 
executivos, nos termos da legislação e do Regimento da Faculdade. A Faculdade, 
como Instituição privada de educação superior, sem fins lucrativos, está instalada 
na Rua São Bento nº 413, sobreloja e 1º andar e rege-se pela Legislação Federal, 
por normas educacionais  pertinentes e por seu Regimento Interno. 

 

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

“Somos dirigentes sindicais que sonhamos e atuamos para construir um mundo 
melhor e acreditamos que um dos pilares dessa mudança será através da 
educação.” 

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, partindo da experiência que adquiriu com 
o Centro de Formação Profissional (CFP), em funcionamento desde o ano de 1996, 
decidiu propor a criação de uma Faculdade para desenvolver uma política 
educacional na qual poderia dialogar com todos os segmentos da categoria e da 
sociedade. Em pesquisa realizada no ano de 2008, 94% dos bancários 
consideraram esse projeto importante e a Diretoria do Sindicato, sensível a essa 
necessidade, assumiu a responsabilidade de desenvolvê-lo, iniciando, em 2009, os 
estudos para tornar viável esse sonho. Após várias reuniões, foi criada, então, a 
Mantenedora da futura Faculdade, instalando-se, aí, a Associação Vinte e Oito de 
Agosto  de Comunicação e Educação (AVOAEC), processo que durou até o ano de 
2010. Nesse período, o Sindicato investiu em grande reforma na sobreloja e no 
primeiro andar de sua sede, no Edifício Martinelli, para abrigar a IES (Instituição de 
Ensino Superior), além de elaborar Plano de Desenvolvimento Institucional e de 
Projetos Pedagógicos do Curso de Administração, que resultou em projeto inovador 
e de qualidade, que aposta na experiência da formação profissional e na pesquisa 
como alicerce do Projeto educacional, investindo em espaço totalmente adequado 
para receber alunos da  Faculdade, inclusive com adaptação para pessoas com 
deficiência, que inclui estrutura, mas também material em braile e tradução em 
libras.  Em 2011 esse projeto foi inserido no sistema e-MEC, para solicitação de 
credenciamento e aprovação do Curso de Administração, a partir do qual foram 
atendidas todas as exigências do MEC, tendo a Faculdade sido autorizada a 
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funcionar através da Portaria nº 039 de 28/01/2015, publicada no DOU de 
12/02/2015, iniciando suas atividades no 1º semestre de janeiro de 2016. 

  

3. ENTIDADE MANTENEDORA  

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, partindo da experiência que adquiriu com 
o Centro de Formação Profissional, decidiu propor a criação de uma Faculdade para 
desenvolver uma política educacional, na qual poderia dialogar com todos os 
seguimentos da categoria e da sociedade, investindo em uma formação cidadã. Em 
parceria com a FETEC/SP, Federação dos Bancários da CUT, maior central Sindical 
do Brasil e da América Latina, e após pesquisas realizadas com resultado positivo, 
foi criada a Associação Vinte e Oito de Agosto de Educação e Comunicação, 
Mantenedora da Faculdade Vinte e Oito de Agosto de Ensino e Pesquisa, com apoio 
da categoria bancária, que, no momento, representa mais de 130 mil associados. O 
objetivo da Mantenedora rege-se pela manutenção de uma Instituição de Ensino 
superior que forme pessoas comprometidas e preocupadas com uma sociedade 
mais justa, sem abrir mão da excelência no ensino. A criação da Mantenedora bem 
como seu estatuto estão registrados no 5º Cartório Oficial de Registros de Títulos e 
Documentação civil de Pessoa Jurídica, na cidade de São Paulo/SP.  

 

4. Missão, Valores e Objetivos 
 

MISSÃO E VALORES 
 
A Faculdade 28 de Agosto tem como missão promover Educação Superior que 
integre o Ensino, a Pesquisa  e  a  Extensão, ampliando sua  participação  no 
processo de desenvolvimento social, cultural, político e econômico da sociedade 
brasileira, pautando-se por princípios da ética, solidariedade e sustentabilidade. 
 
Tem o compromisso de promover educação interdisciplinar, contextualizada, 
inclusiva e continuada, tendo por base uma concepção democrática de mundo. Para 
cumprir sua missão, investe em processo de ensino e aprendizagem que visa a 
formar profissionais  empreendedores  que atendam, com  prontidão e iniciativa, às 
necessidades e expectativas do mundo do trabalho e da sociedade, incorporando  
conceitos  e  valores  capazes  de  ampliar a compreensão dos fundamentos e 
processos produtivos. 
 

A instituição e seus Objetivos 

A Faculdade 28 de Agosto, como Instituição privada de educação superior, sem fins 
lucrativos, tem com objetivos principais: 
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I. Formar profissionais em cursos e programas de graduação, Pós-graduação e 
Extensão, incentivando a valorização tecnológica e social das profissões referentes 
aos Cursos e programas que oferece, visando à participação do trabalhador no 
desenvolvimento da sociedade brasileira. 

II. Incentivar o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia mediante 
pesquisas, cursos e programas que visem à solidariedade e melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e do meio ambiente. 

III. Promover a extensão à comunidade, para difundir as conquistas e benefícios de 
pesquisas e estudos gerados pela Faculdade. 

IV. Estimular a criação e a difusão cultural, científica e tecnológica, em consonância 
com a ética e os princípios democráticos que regem a vida da sociedade. 

V. Compartilhar com a sociedade, a criação cultural, científica e tecnológica, 
mediante publicações e eventos diversificados, difundindo o saber pelas diversas 
formas de comunicação. 

VI. Estimular o espírito empreendedor dos estudantes e promover sua autonomia 
intelectual para a aprendizagem permanente, com vista à ascensão no mercado de 
trabalho. 

VII. Promover, mediante utilização de tecnologia de informação e comunicação, a 
manutenção de trabalho em rede com os demais órgãos representativos de 
trabalhadores. 

VIII. Promover o intercâmbio educacional no âmbito cultural, científico e 
tecnológico, com Instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. 

  

5.  A  Estrutura Organizacional     

Mantenedora  

Associação Vinte e Oito de Agosto de Educação e Comunicação 

Presidenta -  Juvandia Moreira Leite  

 

Faculdade 28 de Agosto        

Diretoria Geral  -   Neiva Maria Ribeiro dos Santos 
Diretoria Acadêmica  -  Prof. Dr. Moisés da Silva Marques 
 
Coordenação de Curso -  Prof. Dr. André Accorsi 
       
Secretária Acadêmica - Maria Aparecida Nunes Aguilar 
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6. O  Curso de Graduação 

 
Período de validade do Curso 
O Curso de Administração terá duração mínima de 04 anos (08 semestres) e, no 
máximo, 07 anos( 14 semestres). 
 
Perfil Profissional do Administrador 
   
Será um executivo que dominará técnicas em funções administrativas e/ou 
empreendedores preparados, tanto conceitual como instrumentalmente, para 
contribuir para o sucesso das organizações em que atuarem, dominando os 
principais métodos e instrumentos que possibilitem os melhores resultados na 
gestão financeira, de mercado, de pessoas, de produção de bens ou prestação de 
serviços, definindo diretrizes e valores organizacionais, indicadores de desempenho, 
promovendo avaliações e melhorias contínuas. Por se tratar de um curso mantido 
por entidades da área de trabalhadores do mercado financeiro, terá forte conteúdo 
de finanças. 
 
Mercado de trabalho 
 
Atuar como técnico de funções administrativas ou como executivo em empresas com 
fins lucrativos; Instituições privadas sem fins lucrativos e Instituições governamentais. 
Poderá também gerir seu próprio negócio na indústria, comércio ou atividades de 
prestação de serviços e consultores e ou auditores especializados em assuntos 
relacionados à administração organizacional. Atuar em diversas áreas do mercado 
financeiro, desde gestão, controles, retaguarda e interface com a tecnologia. 
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7. Matriz Curricular 
 

MATRIZ CURRICULAR  

  DISCIPLINAS CH   DISCIPLINAS CH 

 1
º 

S
E
M

E
S
T
R

E
 

Teoria e Prática das Organizações l 80 

2
º 

S
E
M

E
S
T
R
E
 

Teoria e Prática das Organizações ll 80 

Sociologia e Politica 80 
Contabilidade Geral- Análise de 
Demonstrações Financeiras 80 

Economia l - Microeconomia 80 Filosofia Aplicada à Administração  40 

Informática Aplicada à Administração 80 Economia ll - Macroeconomia 80 

Matemática Aplicada à Administração l 80 Estatística l - Estatística Descritiva 80 

  400 Matemática Aplicada à Administração ll 40 

      400 

  DISCIPLINAS CH   DISCIPLINAS CH 

3
º 

S
E
M

E
S
T
R
E
 

Administração Financeira l - Administração do 
capital de giro 

40 

4
 º

 S
E
M

E
S
T
R

E
 

Contabilidade Gerencial - Sistemas de 
custeio e Análise Custo/Volume/Lucro 80 

Economia lll - Economia Brasileira e Internacional 80 Direito Aplicado a Administração 80 

Psicologia Geral e Aplicada  80 
Administração de Rec . Humanos l - 
Fundamentos e politicas de RH  80 

Matemática Financeira Aplicada  80 
Administração Financeira ll - Finanças 
Corporativas  80 

Estatística ll - Inferência  80 Estatística lll -Estatística Multivariada  80 

Pesquisa Operacional 40   400 

  400     

  DISCIPLINAS CH   DISCIPLINAS CH 

5
º 

S
E
M

E
S
T
R
E
 

Administração de Marketing l - Funções de 
Marketing. Gestão de Produtos ,marcas e canais de 
distribuição 80 

6
º 

S
E
M

E
S
T
R
E
 

Administração de Marketing ll - 
Planejamento estratégico de MKT e 
Pesquisa de Marketing 80 

Administração Financeira lll - Mercado e Financeiro 
e Gestão de Investimentos 80 Administração Estratégica ll 80 

Administração de Rh ll - Gestão Estratégica de 
recursos humanos  80 

Administração da Produção e 
Operações  80 

Administração Estratégica l 80 
Administração de Sistemas de 
informação  80 

Metodologia de Pesquisa  80 
Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social  40 

  400 Orientação de Estágio 40 

      400 

  DISCIPLINAS CH   DISCIPLINAS CH 

7
º 

S
E
M

E
S
T
R
E
 

Orientação de TCC l 40 

8
º 

S
E
M

E
S
T
R
E
 

Tópicos Avançados de Tecnologia da 
Informação  40 

Logística e cadeia de Suprimentos 80 
Tópicos Avançados de Administração 
Geral 80 

Gerência de Projetos  80 
Tópicos Avançados de Produção e 
Serviços  40 

Empreendedorismo 80 Avaliação de Empresas  80 

Tópicos Avançados de Finanças  40 Direito Internacional 40 

Tópicos Avançados de Recursos Humanos  40 Negociação 40 

Tópicos Avançados de Marketing 40 Orientação de TCC ll 80 
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  400   400 

            

Libras - Optativa (oferecida aos sábados no período da manhã)  

Estágio 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3200 

 

8. Corpo Docente 

O corpo docente será definido a cada semestre e divulgado no portal acadêmico e 
no site da instituição, respeitados os compromissos de experiência e titulação 
acordados com o Ministério da Educação. 

9. Portal do Aluno 
 
Propicia ao aluno uma forma organizada de gerenciar sua vida acadêmica através 
de várias funcionalidades integradas, visando a facilitar ao máximo os processos 
envolvidos na sua trajetória acadêmica. Possibilita a visualização de notas, faltas e 
requerimentos diversos pertinentes à vida acadêmica. Cada aluno terá uma senha 
de acesso ao portal, que permitirá a gestão de toda a sua trajetória. 
 

10. Calendário Acadêmico 
 
O Calendário Acadêmico prevê as datas de realizações de todas as atividades 
acadêmicas de interesse do corpo discente e está disponibilizado na página da 
Faculdade 28 de Agosto: www.faculdade28deagosto.com.br  e na Secretaria. 
 

11. Matrícula/ Rematrícula / Desistência 
 
A matrícula é formalizada pela assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, vínculo do aluno com a Instituição. No ato da matrícula, o estudante 
recebe um número de RA (Registro Acadêmico), que o acompanhará durante sua 
vida acadêmica. As matrículas são renovadas semestralmente, nos prazos e datas 
estabelecidos no Calendário Escolar, denominando-se rematrícula quando da sua 
renovação entre os períodos letivos, desde que satisfeitas as obrigações 
financeiras, do período anterior, nos termos do Art.5º e art. 6º da Lei 9.870/99. O 
aluno que deixar de efetuar sua matrícula ou rematrícula perderá o vínculo com a 
Instituição, sendo considerado desistente e sua vaga poderá ser preenchida com 
transferência de aluno de outra Instituição. O abandono do Curso, sem o 
cancelamento da matrícula, não desobriga o aluno do Contrato, 
permanecendo, assim, responsável pelos seus débitos, sujeito a cobrança 
judicial. 
 
12. Alteração de dados cadastrais 
 
Toda e qualquer mudança nos dados cadastrais (estado civil, nome, endereço, 
telefone, etc.) deverá ser comunicado à Secretaria, através de preenchimento de 
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formulário. Mantenha sempre seus dados atualizados, pois, é imprescindível para 
uma comunicação de emergência, tanto da Secretaria, quanto de necessidades do 
aluno. 
 
13. Expedição de documentos 
 
Toda e qualquer solicitação de documentação relativa a atos da vida acadêmica 
deverá ser protocolada no setor de atendimento da Secretaria, após o pagamento 
da taxa pertinente, na Tesouraria. A expedição será feita nos prazos afixados no 
quadro de tabelas da Secretaria. 
 
14. Abono de faltas 
 
Pela legislação educacional brasileira, não existe abono de faltas. Mesmo em 
casos de doenças comprovadas, o limite de 25% não poderá ser ultrapassado. A 
exceção, por força de lei, abrange apenas o aluno que esteja prestando Serviço 
Militar e que faltar às atividades escolares em virtude de exercícios ou manobras. 
Nesse caso, o aluno deverá solicitar o abono junto à Secretaria, juntando a 
documentação fornecida pelo Serviço militar competente, se possível, antes da 
falta. Esse procedimento não é válido para militar de carreira. A Instituição poderá 
também verificar, no caso de abono, os alunos que fizerem parte de júri ou de 
mesário, durante eleições, e ainda aqueles alunos que fazem parte dos órgãos 
colegiados, que comparecerem às reuniões para as quais foram convocados.  
 
15. Compensação de faltas  
 
A compensação de faltas está prevista no Decreto-Lei 1044/69 (doenças) e 
6202/65 (gestante), onde consta: 
 
Art. 1º - São considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de 
qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, 
infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios 
agudos ou agudizados, caracterizados por: 

• incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 
escolares, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e 
emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar; 

Art. 2º - Atribuir a esses estudantes, como compensação de ausência às aulas, 
exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis 
com o seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento. 
Art.  3º - Dependerá o regime de exceção neste Decreto-lei estabelecido, de laudo 
médico elaborado por autoridade oficial do sistema educacional. 
Art. 4º - Será de competência do Diretor do estabelecimento a autorização, à 
autoridade superior imediata, do regime de exceção. 
 
Obs: O regime excepcional de compensação deverá ser requerido pelo aluno ou por 
seu representante legal, na Secretaria geral, em até 5 (cinco) dias após o início do 
impedimento, mediante atestado médico, constando o CID (Código Internacional de 
Doenças) ou a especificação do problema de saúde do estudante, para que seja 
autorizada ou não, a compensação.  O atestado não deverá ser inferior a 5 (cinco ) 
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dias e, caso seja autorizado, o aluno deverá fazer os trabalhos de todas as 
Disciplinas em cujas aulas esteve ausente, durante o período de afastamento. 
Nesses casos os trabalhos servirão para compensação das faltas. Em qualquer 
hipótese as provas deverão ser realizadas pelo aluno. 
Obs.: O período de afastamento não deverá ser muito extenso, para não prejudicar 
o processo de ensino-aprendizagem. 
 
O aluno que ultrapassar o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) das 
faltas estará reprovado na Disciplina, mesmo que tenha obtido média para 
promoção. 
 
Não há nenhuma exceção para alunos que não comparecerem às aulas por motivos 
religiosos ou de trabalho. 
 
Faltas de dois dias ou três dias, para os quais forem apresentados atestados 
médicos serão justificadas, e não abonadas, pois estão contidas nos 25% de faltas 
permitidas ao aluno, por lei. 
 
Não serão aceitos atestadas ou justificativas das faltas após a constatação da 
reprovação.  
 
 
16. Trancamento ou cancelamento de matrícula 
 
Se você não vai dar continuidade aos estudos, deverá formalizar, junto à Secretaria 
da Faculdade, a solicitação de trancamento (que é a interrupção temporária do 
Curso) que não poderá exceder a quatro períodos letivos( dois anos), incluindo 
aquele no qual foi concedido.  O trancamento faz com que o vínculo do aluno 
permaneça, tendo direito à reabertura de matrícula, sem necessidade de novo 
Vestibular. A reabertura de matrícula é o ato que propicia o retorno ao aluno que 
teve seu pedido de trancamento de matrícula deferido de acordo com as normas 
regimentais. A reabertura deverá ser efetuada no período estipulado no  Calendário 
Acadêmico, devendo o aluno aguardar a análise de seu pedido, ciente de que 
deverá adaptar-se às mudanças curriculares. A rematrícula pode ser indeferida 
ou anulada se o aluno não cumprir os compromissos financeiros e os prazos 
estipulados. 
 
O cancelamento da matrícula ocorre a pedido do requerente ou, compulsoriamente, 
por abandono. Em caso de abandono ou cancelamento de matrícula, o aluno perde 
o vinculo e somente poderá restaurar seu vínculo acadêmico com a Faculdade 28 
de Agosto mediante novo Processo Seletivo, adequando-se à matriz curricular 
vigente. 
 
17. Licença gestante 
 
A aluna gestante está amparada pela Lei 6.202 e Decreto-Lei 1044/69. A partir do 
8º mês de gestação, totalizando 90 dias, sendo um mês antes e dois meses após o 
nascimento, a aluna gestante ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares. 
O início e o fim do afastamento deverão ser requeridos na Secretaria, mediante a 
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apresentação do atestado médico. Em casos excepcionais, devidamente 
comprovados, poderá ser aumentado ou diminuído o período de repouso, antes e 
depois do parto. 
 
Em qualquer caso, é assegurado à estudante em estado de gestação, o 
direito à prestação das avaliações, inclusive, exames finais. 
 
18.  Provas  / Revisão de Prova 
 
A prova somente terá validade quando realizada em papel timbrado da 
Faculdade 28 de Agosto. A duração da prova, respeitadas as particularidades da 
Disciplina e a padronização da Faculdade 28 de Agosto, terá seu tempo estipulado 
pelo Professor, antes do seu início.  
 
Efetuada a prova de aproveitamento e o exame, é assegurado ao aluno o direito à 
sua revisão, devendo, para tanto, apresentar requerimento junto à Secretaria 
Geral, devidamente fundamentado, no prazo de 03 (três dias), a partir da 
divulgação das notas( art. 60 do Regimento). 
 
19. Prova - segunda chamada 
 
Ao aluno que, por motivo de força maior, devidamente comprovado, não puder 
comparecer a uma das avaliações previstas, poderá ser concedida prova de 
segunda chamada, mediante solicitação e pagamento da respectiva taxa. O aluno 
terá direito a apenas uma segunda chamada por Disciplina e terá o prazo de 03 
dias para sua solicitação, após a sua realização. (Art. 59, pág. 26 do Regimento). 
Caso não compareça na nova data marcada, perderá o direito da sua realização. 
 
20. Fraude Acadêmica 
 
A fraude acadêmica é toda conduta contrária à ética naquilo que pertine ao âmbito 
acadêmico. 
Desse modo, fica vedada a utilização de meios e artifícios fraudulentos com 
propósito de lograr aprovação ou vantagens para si ou outrem, em atividades 
acadêmicas, culturais, artísticas, desportivas e sociais, no âmbito da Faculdade, e 
acobertar a eventual utilização desses meios. 
Compreende-se como fraude acadêmica: a cola, o plágio e outras práticas 
desonestas. 
Por seu turno, a cola será entendida como a realização de anotações utilizadas nas 
avaliações (quando esta for sem direito à consulta), trocas de informações com o 
colega durante a prova (quando se tratar de exame individual), troca de 
mensagens por meios eletrônicos (celulares, tablets, etc.)  e obtenção da avaliação 
antes de sua aplicação. 
Comprovada a utilização de qualquer meio considerado fraudulento, será atribuída 
ao aluno automaticamente a nota 0 (zero), sendo-lhe vedada a realização de outra 
prova. 
Já o plágio acadêmico se consubstancia na reprodução integral ou parcial não 
autorizada de uma obra, bem como no ato de traduzir ou parafrasear opiniões e 
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informações trocando somente as palavras por outra de sentido semelhante sem 
atribuir à autoria do outro pesquisador. 
Quanto às citações/referências, estas deverão obedecer às normas da ABNT 
vigentes à época da elaboração do trabalho. 
Assim, o aluno será sumariamente reprovado e/ou desligado do curso se for 
devidamente comprovada a sua responsabilidade pela prática de plágio em 
produção científica de sua autoria, podendo responder também na esfera cível e 
criminal de acordo com a legislação pertinente, por conta dos potenciais danos 
morais e materiais causados e por se tratar de fraude autoral. 
 
A comprovação de fraude em provas ou outras atividades incorrerá em nota zero  e 
o aluno não terá direito à  segunda chamada. 
 
 
21. Aprovação e Reprovação 
 

§1º. Considera-se aprovado o estudante que obtiver aproveitamento igual ou 

superior a nota 6,0 (seis), e que cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária presencial da unidade curricular.  

§2º. Considera-se reprovado o estudante que não cumprir a frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial da unidade curricular, 

mesmo tendo aproveitamento. 

§3º. Considera-se reprovado o estudante com aproveitamento inferior a 4,0 

(quatro),  mesmo que tenha cumprido a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária presencial da unidade curricular. 

 
Obs:  O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência mínima, 
seja as notas mínimas exigidas, repetirá a Disciplina, ficando sujeito às 
mesmas exigências de frequência e de aproveitamento.  
 
 
22. Estágios  Supervisionados 
 
O estágio curricular obrigatório constitui o espaço primordial da vinculação entre a 
teoria e o início da vivência profissional. Consiste na oportunidade do educando 
defrontar-se com as características e problemas da sua futura profissão. Todos os 
Cursos de graduação exigem estágios que são obrigatórios e realizados fora do 
horário de aulas. Caso o aluno não o realize no ano em que é oferecido, ficará 
obrigado a fazê-lo na forma de dependência. O aluno que não cumprir os estágios 
não terá direito ao Certificado de Conclusão de Curso e nem ao Diploma. 
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23. Atividades Complementares (Acadêmico-Científico-Culturais) 
 
São atividades obrigatórias, desenvolvidas durante todos os períodos do curso 
estão divididas em três categorias. 

a) Atividades realizadas na Instituição, vinculadas ao Curso e com 
acompanhamento; 

b) Participação em eventos científicos externos à Instituição; 
c) Participação de eventos culturais junto à Comunidade 

 
Obs: A carga horária semestral estabelecida em cada Curso é obrigatória. A 
programação relativa a essas atividades estará à disposição na Coordenadoria de 
cada Curso, com política específica desenvolvida para tal finalidade. 
 
24. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 
Sua apresentação, pelos alunos do último período dos Cursos constitui atividade 
obrigatória e é acompanhada por um Professor orientador. O aluno escolhe o tema 
ligado a alguma área específica do Curso.  Sobre ele, realiza estudo, utilizando-se 
de recursos metodológicos e normas que atendam ao rigor científico. Nessa 
ocasião, o aluno tem a oportunidade de mobilizar seus conhecimentos e as 
metodologias aprendidos, assim como as habilidades desenvolvidas durante o 
Curso. O produto final desse trabalho será apresentado em defesa de tese de 
conclusão a uma banca examinadora, composta por Professores do Curso e por 
convidados, em sua maioria, profissionais da área. 
 
25. Colação de  Grau 
 
Não poderá colar grau, o aluno que possuir dependências, não cumprir, até o final 
do semestre, os estágios obrigatórios e não defender o TCC (Trabalho de conclusão 
do Curso ) ou ainda não cumprir as atividades complementares exigidas. 
 
 
26. ENADE (Exame Nacional de Curso) 
 
O Enade tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de 
graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 
aprofundamento da formação geral e profissional. A periodicidade máxima de 
aplicação do Enade em cada área é trienal. 
 
O comparecimento às provas do ENADE é obrigatório e exigido para alunos 
ingressantes e concluintes, sendo inscrita no histórico escolar do estudante 
somente a situação regular com relação a essa obrigação. 
 
As consequências do não comparecimento serão graves, uma vez que o aluno não 
poderá requerer seu diploma, até normalizar sua situação. 
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27. Diplomas 
 
Ao terminar o seu Curso, requeira a confecção e registro do seu diploma. Se quiser 
fazer novo Curso, só poderá fazê-lo, se tiver o diploma registrado, no ato da 
matrícula. 
 
28. Fumo 
 
Pela Lei Federal 9294 de 15/07/96 e Lei Estadual 13.541/09,  é proibido fumar em 
salas de aula, Bibliotecas e recintos fechados de trabalho coletivo. 
 
Importante atentar que a referida Lei Estadual prevê multa e fechamento 
temporário dos estabelecimentos onde for constatado o uso de tabaco e outros 
produtos fumígenos. 
 
29. Armas 
 
É terminantemente proibido, sob quaisquer alegações, o porte de arma de fogo ou 
de qualquer outra espécie, nas dependências da Instituição ( Lei 10.826/2003), 
respeitadas as normas de alunos que forem integrantes dos seguintes órgãos: 
polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, 
polícias militares e corpos de bombeiros militares, das Forças Armadas, das 
guardas municipais, empresas de segurança privada e de transporte de valores 
constituídas, nos termos desta Lei, tribunais do Poder Judiciário, Ministérios 
Públicos da União e dos Estados , para uso exclusivo de servidores de seus quadros 
pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma 
de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.  (Incluído pela Lei nº 12.694, de 
2012). 
Os integrantes dos órgãos acima, que forem alunos da Faculdade, não deverão 
exibir a arma no ambiente acadêmico. 
 
30. Bebidas alcoólicas/Drogas 
 
Não será permitida a presença de alunos alcoolizados ou drogados, bem como 
portadores de entorpecentes, em quaisquer dependências da Instituição. 
 
31. Acompanhantes  
 
É proibida a permanência de acompanhantes em sala de aula ou em outras 
dependências reservadas aos alunos. Na necessidade de trazer algum 
acompanhante, para casos excepcionais, deve haver uma requisição formal, junto à 
Secretaria, que poderá autorizar ou não. 
 
32. Pré-Requisitos 
 
Deverão ser observados os pré-requisitos de cada disciplina, haja vista que o 
conteúdo de uma, muitas vezes, depende de outra cursada no semestre anterior. 
Sendo assim, no ato da matrícula, a reprovação em uma disciplina pode significar a 
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não possibilidade de matrícula na disciplina posterior, cujos conhecimentos prévios 
da disciplina reprovada são requeridos. É importante atentar para isso, pois pode 
implicar em extensão não prevista do curso, em termos de tempo. 
 
 
Conselhos 
 
Nunca abandone o seu curso, se cursou até o último período, mas ainda há 
dependências, volte para cumpri-las. Muitas vezes, a grade curricular pode 
mudar e ao invés de duas ou três disciplinas que ficaram pendentes, você 
poderá ter que cursar um, dois ou mais semestres. 
 
Procure não se atrasar para o início das aulas; a tolerância será de 15 minutos na 
1ª aula.  
 
Estude um pouco a cada dia. Não deixe para estudar na última hora ou só no final 
do semestre (milagres não acontecem). 
 
Procure tirar boas notas no início do semestre, para não se desesperar no final 
dele.  
 
Procure faltar quando houver muita necessidade (falta reprova) e no final do 
semestre, não adiantam atestados médicos ou qualquer justificativa, pois não 
teremos como solucionar (ver item faltas). 
 
Acompanhe sua vida escolar, para não ter surpresas no final (o prazo para 
reclamações é sempre de 03 dias, após o conhecimento do fato (notas e faltas, por 
exemplo). 
 
Respeite seu Professor, seu Coordenador e os funcionários da Instituição (há 
diversas formas de se resolver problemas, sem ofensas). 
 
Reclame por escrito, caso estiver se achando injustiçado ou prejudicado. Você terá 
sempre uma resposta às suas solicitações. 
 
Seja bem vindo à Faculdade 28 de Agosto! 
 


