Manual do Aluno

Seja muito bem-vindo(a)! Que a sua trajetória seja de sucesso!
Você encontrará neste manual:
- A explicação sobre o nosso inovador Modelo Acadêmico
- Nossos Projetos Acadêmicos
- Indicações sobre processos e procedimentos internos, e muito mais
para que a sua jornada acadêmica seja a mais completa possível
- Informações sobre a NAV: uma tecnologia desenvolvida por nós,
que vai contribuir de forma signiﬁcativa para a sua aprendizagem
- Informações relevantes sobre a sua Faculdade
- Normas acadêmicas e de conduta
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Instituição
Propósito e Visão
Conheça o Propósito e a Visão do nosso grupo e entenda um
pouco mais o que nos move!

Propósito:
Ser o ponto de encontro de pessoas sonhadoras que
desejam se conectar, desenvolver seu potencial e transformar vidas.
Visão:
Ser a instituição de soluções inovadoras que transformam a sociedade.

Canais de atendimento oﬁciais
Tony:
O Tony é o assistente virtual das Faculdades, que pode ser acionado
através do WhatsApp, no número (31)99626-8077 ou clicando aqui
Através desse canal, após a identiﬁcação do aluno, o atendimento
será direcionado para a equipe responsável (Comercial, Núcleo de
Relacionamento ou TI) para ter as suas dúvidas sanadas.
O horário de atendimento desse canal é o seguinte:
Comercial: segunda à sexta-feira, de 9h às 18h.
Núcleo de Relacionamento: segunda à quinta, de 8h às 19h, e na
sexta, de 8h às 17h.
TI: segunda à quinta, de 8h às 21h15, e na sexta, de 8h às 20h.

Conte Conosco:
O Conte Conosco é o nosso portal de solicitações através de formulário.
Para abrir uma solicitação através desse canal, o aluno deverá acessar
este site e preencher o formulário com as informações solicitadas,
selecionando o motivo e o assunto da solicitação. Com base nas
informações fornecidas pelo aluno, a solicitação será passada à equipe
responsável para atender à demanda. Esse canal de atendimento poderá
ser utilizado a qualquer momento, sem limitação de horários, e o prazo
médio de respostas é de até 2 dias úteis

Estamos à disposição para te atender! Conte com a gente!

Calendário Acadêmico
O Calendário Acadêmico é um documento institucional onde o aluno
pode conferir e consultar sobre feriados, datas de provas, avaliações,
solicitações acadêmicas, eventos e muito mais.
Você pode acessá-lo na área do Aluno no site da instituição:
Alis Itabirito:
https://alisitabirito.com.br/area-do-aluno/

Serra Dourada Lorena:
https://serradouradalorena.com.br/area-do-aluno/

Serra Dourada Altamira:
https://serradouradaaltamira.com.br/area-do-aluno/

Jornada Tecnológica
Conheça um pouco mais sobre os sistemas que você usará durante sua
jornada acadêmica:
NAV – Novo Ambiente Virtual é a plataforma que permite que você
possa fazer o acompanhamento diário das suas aulas. É através dela,
onde todos os materiais (pré-aula, link da aula ao vivo e pós-aula,
laboratórios virtuais e conteúdos complementares) são postados pelos
professores, permitindo que você navegue e faça a sua organização de
estudo, conforme a sua gestão de tempo.
- Pré-aula: neste momento, você irá consumir o conteúdo disponibilizado
pelos professores e realizar as atividades propostas de estudos prévios.
Aproveite para desenvolver a sua autonomia e desaﬁar sua curiosidade
indo além do sugerido pelo professor. Você pode também realizar a
gestão do seu tempo e executar essa preparação quando e onde julgar
mais adequado.
- Aula ao vivo: você estará em contato com o professor e será desaﬁado
a reﬂetir e discutir sobre os temas estudados e que precisam ser
solidiﬁcados. Neste momento, é muito importante que você aproveite o
trabalho coletivo com seus colegas e professores.
- Pós-aula: neste momento você terá a oportunidade de praticar os
temas abordados e consolidar os aprendizados. Novamente você será
provocado a ser o protagonista, o ator principal da sua carreira, e realizar
a transformação efetiva do seu aprendizado. Aproveite para veriﬁcar o
quanto você aprendeu, para que possa fazer a sua rotina de revisão
quando necessário ou se preparar para a próxima aula.

A NAV também tem aplicativo. Baixe e tenha a comodidade da NAV na
palma da sua mão. (clique nos links abaixo)
Android
iOS
Aqui um vídeo para você aprender a navegar na NAV
obs: As transmissões das aulas ao vivo da NAV utilizam a plataforma
ZOOM, ela funciona também em seu navegador de internet. Mas para
uma melhor experiência é indicado que você baixe o app em seu
computador ou celular, ok?

Portal Educacional – É através deste sistema que o aluno acompanha
a sua vida acadêmica e ﬁnanceira juntamente com a instituição. Ou seja,
é nesta plataforma que você ﬁca por dentro das suas notas e faltas,
boletos, disciplinas cursadas e a cursar, etc. (clique nos links abaixo)
- Faculdade Alis Itabirito
- Faculdade Serra Dourada Lorena
- Faculdade Serra Dourada Altamira

Minha Biblioteca – Plataforma que permite você acessar livros virtuais,
indicados ou não pelos professores, os quais permitirão acrescentar no
seu aprendizado ao longo da sua vida acadêmica. Você pode ter acesso
a todos os links acima clicando aqui na página de Jornada Tecnológica
do Aluno.

Estrutura Pedagógica
Conheça nosso Modelo Acadêmico
Nossas experiências acadêmicas têm como objetivo central priorizar a
formação proﬁssional do nosso aluno, no que tange ao desenvolvimento
de suas competências técnicas e soft skills tão demandadas pelo setor
produtivo atual e do futuro. Além disso, seguimos sempre as orientações
preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do MEC,
atendendo premissas quanto à realização de práticas, estágios e
atividades complementares de graduação, além da realização de
Atividades Discentes Autônomas.
Evoluímos nosso Modelo Acadêmico para que a aprendizagem do aluno
seja o ponto central da sala de aula, sendo a tecnologia uma aliada e uma
ferramenta de democratização do conhecimento. Entendemos o desaﬁo
de promover no estudante a competência do desenvolvimento intelectual
e proﬁssional autônomo e permanente. Esta competência permite a
continuidade do processo de formação acadêmica e/ou proﬁssional,
que não termina com a concessão do diploma de graduação
(PARECER Nº: CNE/CES 1210/2001)
Nosso Modelo Acadêmico está alinhado com a evolução natural do
conhecimento, a necessidade do aprender a aprender e as demandas
do mercado de trabalho do futuro. Promovemos a aprendizagem
signiﬁcativa, a articulação entre teoria e prática, a possibilidade de “mão na
massa” e experimentação do exercício proﬁssional. A Aprendizagem por
Projetos é a nossa escolha para promover esta necessária mudança e
atualização do processo de ensino e aprendizagem.

A construção do nosso modelo foi coletiva, os diálogos foram
estabelecidos entre proﬁssionais atuantes no mercado de trabalho,
professores mentores e especialistas dos cursos visando identiﬁcar os
conteúdos essenciais para o desenvolvimento das competências
demandadas pelo mercado de trabalho, por meio da aprendizagem
baseada em projetos reais.
A aprendizagem baseada em projetos irá desaﬁar o aluno a confrontar as
questões e os problemas do mundo real, de forma cooperativa e com
autonomia em busca de soluções. Neste contexto, você aprenderá
conceitos e irá aplicá-los com liberdade e criatividade de forma
cooperativa com seus colegas e com proﬁssionais do mercado. Será uma
bela oportunidade de assumir o protagonismo do seu processo de
desenvolvimento, na medida em que terá liberdade de usar a sua
criatividade para a concretização do projeto, mediado por tecnologia.
A tecnologia vem como uma ferramenta para democratizar e potencializar
o aprendizado do aluno, uma vez que ele tem a possibilidade de receber
informações e conteúdos prévios ao momento com o professor.
Ao se preparar para este momento, o aluno torna-se ativo no seu
processode aprendizagem e a sala de aula torna-se mais dinâmica,
reﬂexiva, colaborativa, na qual o trabalho em grupo e a proposição de
ideias e soluções sobressaem, aproximando o aluno da realidade do
setor produtivo.
A autonomia e a individualidade do aprendizado são destaque uma vez
que o estudante pode gerenciar seu tempo e sua rotina de estudo.
O conteúdo não é mais transmitido pelo professor. Com o auxílio da
tecnologia, o conteúdo é trabalhado, valorizado, reﬂetido, problematizado,
ganha contexto, sendo elaborado e transformado em conhecimento a
partir da interação de alunos e professores mentores, em uma grande
comunidade de aprendizagem.

Seu currículo formativo será amplo e ﬂexível, e vai potencializar a sua
autonomia e a diversidade do seu conhecimento e aprendizagem.
A Jornada pessoal do aluno permite a personalização do percurso
formativo, com as Atividades Complementares de Graduação, as
Atividades Supervisionadas não obrigatórias e as Atividades Extensionistas,
por exemplo. É o momento em que você exercerá sua autonomia, fará
escolhas e tomará decisões. A Jornada Proﬁssional contribuirá para o seu
desenvolvimento proﬁssional, a partir dos certiﬁcados modulares, das
Atividades de Estágio Supervisionado Obrigatório e as Atividades ou
Projetos de Encerramento de Curso, sendo que os certiﬁcados modulares
evidenciam o seu desempenho em determinado tema e contexto,
identiﬁcados pelo nome do módulo de aprendizagem. Ambas jornadas
tem início com a Conexão com o Futuro, unidade curricular articuladora
de toda a matriz curricular, tendo como objetivo o desenvolvimento
atitudinal dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento do
perﬁl do egresso.
A Conexão com o Futuro articula e desenvolve estratégias para o sucesso
proﬁssional e humano em um mundo altamente complexo no qual
estamos inseridos. Esse grande ecossistema, desenvolve o
autoconhecimento, competências comportamentais, cultiva sonhos e
transforma vidas.
Assim, Promovemos o desenvolvimento integral do aluno, compreendendo
o valor conceitual do conhecimento, somando os valores procedimentais
e atitudinais, através do desenvolvimento das habilidades socioemocionais
em momentos de aprendizagem, reﬂexão e experimentação.

Desta forma, o percurso formativo do aluno é apresentado na forma de
módulos temáticos e cada módulo é dividido da seguinte forma:
- Experência Aplicada (EA): é uma DISCIPLINA que tem como objetivo
desenvolver habilidades e competências proﬁssionais especíﬁcas do
curso através de um projeto, além de abordar outras habilidades tais
como autonomia, capacidade de resolução de problemas, colaboração,
criatividade, comunicação, desenvolvimento de produtos, dentre outras.
Ao longo do desenvolvimento da experiência aplicada, os conteúdos
necessários serão contemplados também nas órbitas.
- Órbitas: são DISCIPLINAS que trabalham os conteúdos técnicos
necessários para que você seja capaz de desenvolver seu projeto (EA),
de forma contextualizada e conectada. Nas órbitas, os conteúdos
necessários serão ofertados de forma planejada para que você seja
capaz de desenvolver seu projeto, além de contribuir para o
desenvolvimento de competências disciplinares, através da integração
individual e colaborativa de conteúdo conceitual, processual e atitudinal.
Importante: As avaliações são organizadas de acordo com o nosso modelo
acadêmico através das Disciplinas de Experiência Aplicada e Órbitas.

- Conexão com o Futuro: Disciplina que visa fomentar o desenvolvimento
das competências sócio emocionais associadas para o trabalho do futuro
e o futuro do trabalho. A conexão com o futuro quer também contribuir para
que o discente compreenda a importância de estar sempre atualizado com
as exigências do futuro proﬁssional.

Essa disciplina é 100% tecnológica e pode ser cumprida de acordo com os
horários pessoais de cada aluno (contudo, propomos um horário no seu
calendário semanal para lhe ajudar na gestão do tempo).
Importante: A forma de avaliação dessa disciplina é diferente das órbitas ou da experiência
aplicada. Ao ﬁnal do semestre, tendo cumprido todas as atividades, o aluno receberá um
conceito “Apto” ou “Inapto”.

Como serão as suas avaliações e suas notas
As Atividades de Veriﬁcação são atividades de observação do desempenho
do aluno elaboradas pelo professor, a partir dos conteúdos e habilidades
da própria órbita, dentro das etapas do calendário acadêmico vigente.
A atividade de veriﬁcação poderá ser dividida em quantas atividades o
professor entender que são necessárias e somarão, ao todo, 30 pontos
por ciclo.
As Atividades de Conexão são atividades de observação do
desempenho do aluno no dia-a-dia da sala de aula e elaboradas pelo
professor a partir dos conteúdos e habilidades mensais. Sendo assim, em
cada etapa, a Atividade de Conexão será dividida em duas atividades (de
10 pontos cada uma).
O Projeto Final será o produto (ou o resultado ou a solução) desenvolvido
pelos alunos durante a Experiência Aplicada. Este projeto é mentorado
pelo professor, desenvolvido com base nos conteúdos abordados nas
órbitas e na própria EA, e apresentado pelo grupo para uma banca
examinadora no ﬁnal do semestre. Este projeto vale 0
3 pontos.
Sendo assim, apresentamos a distribuição de pontos, utilizada pelo nosso
modelo, dividida por etapa e por atividade.

Importante: o semestre letivo é dividido em duas etapas.

Tabela 1
Distribuição de pontos nas Experiências Aplicadas (EA)

Etapa

Pontuação

Avaliação

Atividade de Veriﬁcação (30pts)
1ªEtapa

50pts
Atividade de Conexão (2x 10pts)

Projeto Final (30pts)
2ªEtapa

50pts
Atividade de Conexão (2x 10pts)

Tabela 2
Distribuição de Pontos na Órbita

Etapa

Pontuação

Avaliação

Atividade de Veriﬁcação (30pts)
1ªEtapa

50pts
Atividade de Conexão (2x 10pts)

Atividade de Verriﬁcação (30pts)
2ªEtapa

50pts
Atividade de Conexão (2x 10pts)

Estes pontos merecem atenção:
- Se você, por qualquer motivo, perdeu alguma ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO
DE ÓRBITAS ou não alcançou a média, você poderá solicitar no PORTAL
EDUCACIONAL a Segunda Oportunidade, obedecendo-se os prazos previstos
no calendário acadêmico. Os professores aplicarão as atividades de Segunda
Oportunidade na 1a etapa avaliativa, dentro do calendário acadêmico, apenas
para os alunos que ﬁzerem a solicitação pelo PORTAL.

- É importante destacar que para o aluno que compareceu no dia da prova,
porém não alcançou a média da Atividade de Veriﬁcação (18 em 30 pontos),
a Segunda Oportunidade o permitirá recuperar a nota, na disciplina, na 1a
etapa, até o valor máximo de 18 pontos.
- Para o aluno ausente da Atividade de Veriﬁcação da primeira etapa, a
Segunda Oportunidade será a atividade avaliativa em substituição a perdida,
uma vez que o mesmo apresentou documento que justiﬁque a sua ausência
de acordo com a Legislação.
- Vale reforçar que na Primeira Etapa do Calendário Acadêmico, a segunda
oportunidade será uma atividade avaliativa para os alunos ausentes e para os
que perderam média.
- Na segunda Etapa Avaliativa do Calendário Acadêmico, será disponibilizado
aos alunos somente a atividade avaliativa de segunda chamada, isto é, será
oferecida somente para os alunos ausentes que apresentem documento
comprobatório. Não haverá atividade avaliativa para “recuperação” de média
perdida, porque no ﬁnal do semestre temos as Avaliações Suplementares.
- Não haverá 2ª Chamada das Atividades de Veriﬁcação da EA.
- Se você, ao ﬁnal do semestre, não alcançar 60 pontos, poderá solicitar a
Avaliação Suplementar, somente para Órbitas, que será avaliada em 60 pontos
e substituirá as Atividades de Veriﬁcação das duas etapas. Portanto, as
ATIVIDADES DE CONEXÃO não estão sujeitas a substituição. Os professores
irão aplicar a Avaliação Suplementar, também dentro do calendário acadêmico,
apenas para os alunos que ﬁzeram a solicitação no sistema.
- No caso da Experiência Aplicada, caso você não alcance 60 pontos ao ﬁnal
do semestre, você irá solicitar no portal a Avaliação de Proﬁciência, essa
avaliação é deﬁnida e aplicada pelo professor também dentro do calendário
acadêmico.

Frequência
Vamos falar de engajamento e participação? Muito além do que estar
presente, você deve estar ativo e engajado nos momentos síncronos
com o seu professor, para a construção do seu aprendizado e autonomia.
Esteja atento às oportunidades de aprendizado e mediação além da sala
de aula, para a construção de um futuro de sucesso, que depende muito
de você!!
A legislação aponta para uma frequência mínima de 70% em nossas
atividades acadêmicas para a aprovação.
Outro ponto importante, no caso de afastamentos por motivos de saúde,
seu atestado médico deve ser postado no nosso canal de atendimento
“Conte Conosco”, para que a secretaria possa arquivar; e enviado para o
email de seus professores para que você possa conversar diretamente
com eles sobre eventuais atividades perdidas.

Atividades Acadêmicas Especiais
Neste tópico estão inseridos algumas de nossas atividades acadêmicas
extracurriculares. É importante lembrar que, todas essas iniciativas estão
relacionadas e previstas no calendário acadêmico de acordo com a
demanda acadêmica e especiﬁcidades de cada curso. Fique atento às
nossas comunicações e aberturas de edital.
Consideramos atividades acadêmicas especiais: “On Boarding” - atividades
de resgate de conteúdos relacionados com ciências básicas para ajudar
na compreensão dos assuntos abordados nas órbitas;

monitoria - assistência discente auxiliada pelo professor, a monitoria
ocorrerá de acordo com a necessidade do professor e mediante
abertura de edital; ligas acadêmicas - as ligas são formadas com
objetivo de aprofundamento em um determinado assunto, estimulando
e promovendo o ensino, pesquisa, e extensão; projetos de extensão
- são iniciativas discentes para além das atividades acadêmicas regulares
e tem por objetivo conectar a escola com sua comunidade.

Acreditar Acadêmico
O Acreditar Acadêmico é um programa de regularização acadêmica
pensado especialmente para os alunos que, por quaisquer motivos,
não alcançaram a aprovação em disciplinas anteriormente cursadas e
por esse motivo, estão com pendências acadêmicas. O grande objetivo
é oferecer para os alunos a possibilidade de cursarem paralelamente à
jornada prevista do seu curso ou como disciplinas isoladas, aquelas
disciplinas pendentes, evitando assim, terem que postergar a tão
sonhada colação de grau.
Poderão participar do programa Acreditar Acadêmico, todos os alunos
devidamente matriculados em uma das faculdades do grupo GSA, assim
como alunos que desejem cursar disciplinas isoladas, estando atentos
aos critérios de elegibilidade e às regras de ofertas deﬁnidos pela
Instituição.
O programa Acreditar Acadêmico acontece com ofertas de disciplinas no
formato 100% digital, com combinação de recursos didáticos na
plataforma (material de estudo e fórum de discussões); realização de
atividades disponibilizadas no ambiente; dois momentos virtuais síncronos
com o professor, um em cada etapa; e momentos para realização das

avaliações. Serão considerados APROVADOS, os alunos que alcançarem
nota mínima de 60 pontos nas atividades propostas juntamente com as
avaliações realizadas.

Atividades Complementares
As Atividades Complementares (AC) são componentes curriculares que
enriquecem e complementam o perﬁl do acadêmico, e permitem o
reconhecimento de habilidades e competências desenvolvidas durante
o curso. A quantidade de horas é determinada em cada matriz curricular
do respectivo curso e você pode conferir essa carga horária no portal do
aluno. São consideradas atividades complementares: monitoria, estágios
extracurriculares (não-obrigatórios), programas de extensão e de iniciação
cientíﬁca, publicações cientíﬁcas, atividades culturais (organizador ou
membro do evento), participação em eventos, disciplinas extras,
prestação de serviços à comunidade, participação em cursos e projetos,
grupo de estudos.
No calendário acadêmico haverá a indicação da oportunidade de
solicitação de lançamento das atividades complementares e você
poderá ter informações detalhadas sobre este assunto lendo o
regulamento das atividades complementares (solicite o regulamento
pelo TONY).

Estágio Supervisionado
Considera-se estágio as atividades programadas, orientadas e avaliadas
que proporcionem ao aluno aprendizagem social, proﬁssional ou cultural,
através da participação em atividades vinculadas à sua área de formação
acadêmica. É um componente determinante da formação proﬁssional e
da cidadania dos estudantes universitários.
O estágio obrigatório é um componente curricular obrigatório, que se
conﬁgura a partir do período deﬁnido na matriz curricular do curso e se
conﬁgura com a inserção do aluno no espaço sócio-institucional. Nesta
atividade o estagiário exerce papel proﬁssional e tem a oportunidade de
colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula,
mantendo relação direta com proﬁssionais da sua área de atuação.
A atividade de estágio deve caracterizar-se também, como um processo
educativo e de formação para todos os envolvidos.
O Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade
opcional, que poderá ser aproveitada como Atividades Complementares,
desde que contribua para a formação do discente. É considerado como
um procedimento didático-pedagógico e possibilita ao aluno a
complementação de sua formação proﬁssional, desenvolvendo
habilidades e aplicando conceitos teóricos em situações de realidade.
Os discentes poderão realizar estágio não obrigatório desde o início do
curso, em instituições conveniadas com a faculdade. O estágio não
obrigatório deverá ser desenvolvido somente na área de formação do
estudante e iniciado após a aprovação do plano de atividades de estágio
pela instituição de ensino.
O Regulamento de Estágio terá como diretriz primordial a qualidade do
processo de formação proﬁssional, na qual o estágio curricular obrigatório

é elemento de complementação do ensino e da aprendizagem,
tornando-se atividade de integração, em termos de treinamento prático
e aperfeiçoamento técnico, integrando a Jornada Proﬁssional do aluno
(solicite através do TONY ou do conte conosco o Manual de Estágio do
seu curso).

Serviços Acadêmicos,
Administrativos e Financeiros
Matrícula
Após o pagamento da sua matrícula, seu cadastro é realizado no sistema
acadêmico e assim você receberá o seu usuário para a NAV e o Portal
Educacional. Mas lembre-se que para que sua matricula seja completamente efetivada é preciso também enviar todos os documentos obrigatórios.
Realize o envio destes documentos no painel do candidato, caso já não
esteja habilitado o envio você pode enviar clicando aqui
Lembre-se que é muito importante e você é o responsável pelo
acompanhamento da sua jornada acadêmica, para este acompanhamento vá em portal educacional e em seguida grade curricular.

Nesta área é possível visualizar o período da matrícula, quais disciplinas
estão concluídas e pendentes além da situação no período.

Rematrícula
A cada ﬁm de semestre e início de um novo é preciso que você realize
a rematrícula para o próximo semestre. É importante ﬁcar atento aos
comunicados da Instituição e aos comunicados do mural do
portal educacional.
A rematrícula é feita em 2 passos, que independem da ordem:
- O pagamento do boleto da rematrícula, este boleto refere-se a
1ª parcela do semestre, ou seja, janeiro para o 1º semestre e Julho
para o 2º semestre. Este boleto está disponível no ﬁnanceiro do
portal educacional.
- Rematrícula online com aceite do contrato no portal educacional.
Lembre-se de realizar a impressão do contrato no portal educacional.

Cancelamento de Matrícula e Trancamento
O processo de cancelamento de matrícula é realizado quando você ainda
não concluiu um semestre na instituição. Sendo necessário participar de
um novo processo seletivo para reingresso na instituição.
O trancamento é feito caso já tenha concluído algum semestre na IES, e
o retorno pode ser solicitado posteriormente.
Para solicitar o cancelamento ou trancamento é preciso abrir um conte
conosco CLICANDO AQUI. A nossa equipe de atendimento abrirá um
requerimento interno para processar a solicitação e você será
comunicado após o ﬁm do processo.

Retorno para a IES
Se você parou em algum momento e concluiu algum semestre anteriormente para retornar é preciso solicitar o reingresso através do processo
seletivo de retorno, neste processo será feita uma análise acadêmica
para informar em qual período será feito o ingresso e como será feito o
aproveitamento das disciplinas já cursadas.
Entre em contato com o comercial da IES e eles informaram sobre o
processo de retorno, e quais são as condições.
Lembrando que o retorno só é considerado após pelo menos um
semestre sem ter vínculo com a instituição.

Colação de Grau
A colação de grau é disponibilizada para os alunos que concluíram o
curso e que não devem documento de matrícula para a IES.
Para a conclusão do curso todas as disciplinas devem ser concluídas,
o estágio, cumprido, o Projeto de Conclusão de Curso entregue, para os
cursos que o possuem, e as atividades complementares postadas
no sistema.
Acompanhe a sua jornada acadêmica, em portal educacional >>
grade curricular. E veriﬁque se todos os conteúdos foram integralizados.
Caso haja alguma disciplina pendente esta poderá ser solicitada através
do Acreditar Acadêmico, também nesse Manual. E após ﬁnalizada a
pendência a colação poderá ser realizada.

Ao ﬁm do semestre a IES disponibiliza uma lista de alunos habilitados
para a colação de grau no site da instituição. Consulte o site e veriﬁque
se seu nome está na listagem. Caso não haja pendência e o nome não
esteja na listagem entre em contato através dos canais de atendimento.
A colação de grau é marcada pela IES e informada a data aos alunos,
caso o aluno não consiga participar da data informada pela IES é
possível solicitar uma colação de grau interna.

Solicitação de segunda via de boleto
A emissão do boleto é realizada através do portal educacional.
O vencimento do boleto é todo dia 10 (dez) de cada mês e este é
disponibilizado para o aluno a partir do dia 20 (vinte) do mês anterior.

Financiamentos Disponíveis
- Acreditar Financeiro:
O Programa de Financiamento Próprio do GRUPO SANTO ANTONIO é
um programa de INCLUSÃO EDUCACIONAL que tem por objetivo
conceder, por mera liberalidade, ao aluno, condições especiais para
pagamento de parte do valor de suas mensalidades vincendas, em um
momento futuro, tudo conforme as deﬁnições e condições estabelecidas
no Regulamento próprio.
Fique de olho sempre nos e-mails, é por lá que informaremos quando o
Programa será aberto e qual o seu tempo para adesão.

- FIES
É um programa do Ministério da Educação destinado à concessão de
ﬁnanciamento a estudantes regularmente matriculados em cursos
superiores presenciais e não gratuitos e com avaliação positiva nos
processos conduzidos pelo MEC (conceito maior ou igual a 03 (três) no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)).
- Prouni
É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal
em 2004, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação
superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação
especíﬁca, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior.

Desconto Empresa
São descontos exclusivos de 30% para funcionários de empresas que as
IES do GSA (o grupo educacional detentor da nossa faculdade) possuem
convênio formalizado por contrato.
Os alunos que possuem vínculo com as empresas parceiras devem abrir
o PROCESSO DESCONTO EMPRESA no Conte Conosco para apresentar
o comprovante de vínculo com a empresa e assim passar a ter o referido
desconto, caso o documento apresentado seja aprovado.
A cada início do semestre letivo, o aluno deverá renovar o desconto
empresa. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do mês corrente
para garantir o desconto no mês subsequente.

Este programa não inclui na matrícula e renovação de matrícula; não possui
caráter retroativo às mensalidades vencidas antes da data da concessão.;
não é cumulativo com nenhum outro desconto, bolsa ou benefício.
O desconto nas mensalidades somente incidirá nos pagamentos realizados
até a data de vencimento.
Os documentos que são aceitos na solicitação/renovação do vínculo
são a declaração de vínculo emitida pela contratante, com data de
emissão de até 10 dias ou o último contracheque.

Negociações
A negociação de parcelas em atraso é realizada no portal educacional,
clicando em Sistemas – Negociação Online. Siga as instruções e selecione
as parcelas a serem negociadas.

Portal Educacional - Financeiro
No canto esquerdo de sua Área acadêmica, clique sobre o menu ‘Financeiro’.
Ao clicar na opção ‘Extrato Financeiro’, os boletos bancários serão exibidos,
com a data do vencimento, valor total e a situação do mesmo.
Para emitir a segunda via do boleto, basta clicar sobre o ícone do boleto, no
canto direito de sua tela. O boleto será exibido em sua tela, permitindo a você
aluno, que possa imprimi-lo ou salvá-lo no dispositivo no qual esteja utilizando.

Atenção: Após clicar sobre o ícone do boleto, e o mesmo não for exibido em
sua tela, conﬁra seu pop-up, é necessário que os mesmos sejam
desbloqueados. Para isso, siga as instruções abaixo, de acordo com o
navegador utilizado.
- Mozilla Firafox
Ao acessar a Área Acadêmica > ‘Financeiro’ e clicar sobre o ícone do
Boleto, e o mesmo não for exibido em sua tela, será exibido um aviso,
abaixo da barra de endereço, clique sobre o menu ‘Opções’. Após clicar
sobre o menu opções, o mesmo irá listar as opções, clique sobre a opção
‘Desbloquear pop-ups de <Nome da Faculdade>’, após este processo,
emita novamente seu boleto clicando sobre o ícone.
- Google Chrome
Ao acessar a Área Acadêmica > ‘Financeiro’, veriﬁque se a uma caixinha
com um ‘X’ ao lado direito de sua barra de endereço, caso tenha, clique
sobre a mesma e marque a opção ‘Sempre permitir que <Site da Faculdade>
mostre imagens’.
- Internet Explorer
Ao acessar a Área Acadêmica > ‘Financeiro’, clique sobre o ícone do
Boleto, caso não seja exibido o boleto em sua tela, será exibido uma
mensagem na parte inferior de seu portal, clique primeiro em ‘Opções
deste site’ e em seguida ‘Sempre permitir’.

Formas de Ingresso
Vestibular
- Ela é a forma ideal para estudantes que ainda não ingressaram no
ensino superior;
- Para participar do processo seletivo, o(a) candidato(a) deve acessar
o site de uma das nossas Faculdade a qual quer estudar, realizar a sua
inscrição , a prova online e após o resultado aprovado, estará apto para
se matricular;
- O envio de todos os documentos para a realização da matrícula é
fundamental para a ﬁnalização do processo. São eles: Cópia da Identidade
ou Carteira Nacional de habilitação, Certiﬁcação de conclusão de ensino
Médio e comprovante de endereço;
- Caso o estudante já tenha uma graduação e opte por esta forma de
ingresso, ele não tem a dispensa de disciplinas;
- IMPORTANTE: Para esta forma de ingresso, existem ofertas ﬁnanceira
diferenciadas por campanha, por período de Vestibular e por prazo de
matrícula. As mesmas podem ser consultadas pelo edital de cada
processo seletivo;
- Pode acontecer através da análise da Nota do Enem, Prova Online ou
Prova Presencial.

Obtenção de Novo Título
- Ideal para quem já tem uma ou mais graduações e gostaria de ter outra;
- Para participar do processo seletivo o(a) candidato(a) deve acessar o site
de uma das nossas Faculdades a qual quer estudar, realizar a sua inscrição.
Após, a nossa equipe de analistas inicia a análise de documentos que devem
ser enviados por ele (Histórico e Plano de Ensino da instituição a qual ele(a)
se graduou)
- Ao inserir os documentos no sistema e após análise da nossa equipe de
analistas, o(a) candidato(a) tem acesso à análise de carga horária que pode
ser aproveitada para o curso escolhido. Então é dada a resposta a ele sobre
qual período ele ingressará, após a realização da matrícula;
- Geralmente são oferecidas condições ﬁnanceiras diferenciadas para esta
forma de ingresso, que deverão ser consultadas por edital;

Transferência
- Ideal para quem estuda em outra instituição e gostaria de ter acesso a uma
metodologia diferenciada, inovadora e com foco no aumento dos índices de
trabalhabilidade os quais nossa equipe docente está focada;
- Para participar do processo seletivo, o(a) candidato(a) deve acessar o site de
uma de nossas Faculdades a qual quer estudar e fazer a sua inscrição.
Após, a nossa equipe de analistas inicia a análise de documentos que devem
ser enviados por ele (Histórico e Plano de Ensino da instituição a qual ele(a)
se graduou);
- Ao inserir os documentos no sistema e após análise da nossa equipe de
analistas, o(a) candidato(a) tem acesso à análise de carga horária que pode
ser aproveitada para o curso escolhido. Então é dada a resposta a ele sobre
qual período ele ingressará, após a realização da matrícula;
- Geralmente são oferecidas condições ﬁnanceiras diferenciadas para esta
forma de ingresso, que deverão ser consultadas por edital;

Retorno
- Ideal para quem estudou conosco e por algum motivo teve que realizar o
trancamento ou cancelamento do curso;
- Para participar do processo seletivo, o(a) candidato(a) deve acessar o site de
uma de nossas Faculdades a qual quer estudar e fazer a sua inscrição.
Após, a nossa equipe veriﬁca os períodos disponíveis naquele processo seletivo;
- Para o retorno o(a) candidato(a) não poderá ter pendências ﬁnanceiras no
momento da matrícula;
- As condições ﬁnanceiras para esta forma de ingresso deverão ser consultadas
por edital;

Programa Tamo Junto
- Este é um Programa de Indicação de novos alunos, onde o aluno Trivento indica
amigos para estudaram na Faculdade e recebe boniﬁcações (geralmente
descontos nas mensalidades);
- As condições estão previstas em edital por processo seletivo;
- O Programa Tamo Junto contempla todas as formas de ingresso.

Informações e Orientações gerais
Direitos, Deveres e Proibições do Aluno
Direitos
Receber ensino de qualidade concretizado por meio de um modelo acadêmico inovador e
diferenciado, inspirado em referências mundiais em Educação
Receber prestação de serviços educacionais referentes à formação proﬁssional, acadêmica
e humanística do curso matriculado;

Usar de seu livre direito de expressão, respeitando sempre os direitos dos demais;

Poder participar de todas as atividades cientíﬁco-culturais e artísticas da vida universitária.

Receber todas as informações a respeito da Universidade e das rotinas da vida acadêmica.
Ter acesso, no início do período letivo, ao programa da disciplina, à bibliograﬁa básica, às explicações
acerca da metodologia de ensino, e ainda, sobre os critérios, período e tipo de avaliação.
Utilizar os serviços da biblioteca, laboratórios e demais ambientes acadêmicos da Instituição, virtuais
e físicos, indispensáveis ao desenvolvimento das atividades de ensino, postos à sua disposiçãopela Instituição;

Deveres
Frequentar as atividades de ensino e entregar os trabalhos escolares nos prazos estabelecidos
pelo professor.

Conhecer os canais de atendimento da faculdade;

Assumir sua responsabilidade na sua formação proﬁssional;

Assistir as aulas, momentos de interação com o professor, tanto no virtual como no presencial;
Utilizar os meios de comunicação com os professores e demais membros da comunidade
acadêmica com respeito e gentileza, respeitando-se inclusive os momentos de descanso
tais como feriados, ﬁnal de semana e madrugada;
Atuar com ética e proﬁssionalismo no exercício da prática proﬁssional em empresas
conveniadas à Instituição.
Organizar seu cronograma e fazer gestão do seu tempo, uma vez que prazos devem
ser cumpridos.
Realizar as atividades acadêmicas, incluindo as pré-aulas e pós-aulas, assim como demais
atividades estabelecidas pelo professor, com aﬁnco e dedicação, como um proﬁssional
qualiﬁcado o faria
Ser responsável pelo acompanhamento do Calendário Institucional, bem como oacompanhamento de todas as datas e prazos já inicialmente estabelecidos.
Tratar com respeito e atenção todos os membros da comunidade acadêmica, incluindo
os discentes

Cumprir, ﬁelmente, horários e prazos determinados em suas atividades acadêmicas;

Zelar pelo patrimônio moral e material colocado à sua disposição pela Instituição,
responsabilizando-se, pelos danos praticados contra ele;

Não incitar, ou participar, nas dependências da Instituição, de movimentos, ou manifestações
discriminatórias de caráter político, partidário, racial, religioso, ou de qualquer outro preconceito.
Sinalizar no início do semestre diﬁculdades de acesso, seja em função da infraestrutura local,
seja em função do acesso aos sistemas institucionais;
Não assumir produções de outrem como se fosse de sua própria autoria, responsabilizando-se
pelos seus atos, tendo em vista que tal atitude é considerada crime;

Proibições
Perturbar o desenvolvimento das atividades acadêmicas;

Desacatar, individual ou coletivamente, qualquer pessoa na instituição agindo com grosseria
ou emitindo comentários preconceituosos.;
Introduzir no recinto da Instituição (durante as aulas virtuais e/ou presenciais) qualquer
material obsceno e atentatório à moral e aos bons costumes, bem como portar armas
ou materiais que coloquem em risco a segurança da comunidade acadêmica;
Tentar usar de coação ou suborno de qualquer natureza, para obter vantagem diante de
qualquer serviço administrativo ou educacional;

Os alunos que não cumprirem com seus deveres ou apresentarem comportamento proibido
poderão sofrer sanções disciplinares conforme previsto no Regimento.
Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares que
poderão ser aplicadas em função da gravidade dos fatos apurados:

I. Advertência Verbal;

II. Advertência Escrita;

III. Suspensão;

IV. Desligamento;

A pena de ADVERTÊNCIA ESCRITA, é aplicada:

I. Por perturbação da ordem no recinto da Instituição;

II. Violação aos princípios éticos e morais defendidos pela
Instituição;
III. Por prejuízos materiais causados à Instituição;
IV. Por descumprimento do previsto no Regimento da
Instituição e normas internas.
A pena de SUSPENSÃO é aplicada em virtude de:

I. Reincidência;

II. Desacato às autoridades da Instituição e da Entidade
Mantenedora;
III. Desrespeito, ofensa ou agressão física ou moral a
qualquer membro da comunidade acadêmica;
IV. Demonstração de improbidade na execução das
atividades acadêmicas;
V. Guarda, transporte ou utilização de armas, substâncias
ilegais ou o uso de bebidas alcoólicas nas dependências
da Instituição; e/ou
VI. Violação ou fraude de atividades avaliativas para usufruto
próprio, ou de outro;

Observação: A gradação do período de suspensão será estabelecida de acordo com a
gravidade dos fatos apurados.
A pena de DESLIGAMENTO é aplicada por:

I. Reincidência
II. Prática de quaisquer atitudes expressas por atos, ou
manifestação por escrito, nas dependências da Instituição
ou fora dela, que resulte em desrespeito ou afronta à Instituição;
III. Ato de agressão física, ou moral a qualquer membro do
corpo docente, discente, técnico-administrativo ou dirigentes
da Instituição;
IV. Prática de infração incompatível com a vida acadêmica,
após condenação deﬁnitiva do órgão colegiado competente;
V. Violação ou fraude do processo seletivo para usufruto
próprio, ou de outro; e/ou
VI. Adulteração de qualquer documento oﬁcial expedido pela
Instituição, ou qualquer outra Instituição educacional, de
governo, ou órgão público, ou privado.

