
 
 

MANUAL DO ALUNO – Cursos Digitais [EaD] 

 

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 

1) 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.  

 

2) Canais de atendimento oficiais 

Toda a nossa comunicação é feita por e-mail! Lembre-se de atualizar a sua caixa de entrada 

diariamente para não perder nenhuma informação da Faculdade. Mantenha seu email e 

telefone atualizados sempre. A atualização é feita pelo Portal Educacional. Clique aqui 

(https://youtu.be/j-H9kOnxHkg) e saiba como.  

a) Tony: 

O Tony é o assistente virtual das Faculdades do Grupo, que pode ser acionado através do 

WhatsApp, no número (31) 99626-8077 ou pelo link bit.ly/Fale-com-o-Tony . Através desse 

canal, após a identificação do aluno, o atendimento será direcionado para a equipe 

responsável (Comercial ou Número de Relacionamento) para ter as suas dúvidas sanadas 

(caso a sua dúvida não esteja na resposta automática). 

O horário de atendimento desse canal é o seguinte: 

- Comercial: de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. 

- Núcleo de Relacionamento: de segunda a quinta-feira, de 8h às 20h, e na sexta-feira, 

de 8h às 19h. 

b) 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 o site 

http://conteconosco.gsaeducacional.com.br/ 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. O prazo de resposta é de 2 dias úteis.  

https://youtu.be/j-H9kOnxHkg
http://conteconosco.gsaeducacional.com.br/


 
 
Fique atento ao seu e-mail. A resposta será enviada por lá, pelo email 

gsaeducacional@gsaeducacional.com.br . 

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

 

3) 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. 

É importante ressaltar que é imprescindível conferir o Calendário Acadêmico para não perder 

prazos das solicitações. Como todas as informações constam no Calendário Acadêmico, caso 

perca alguma data, não tem como reverter ou ceder mais prazo. Acesse-o com frequência e 

tenha-o sempre em mãos. Lembre-se também de conferir o plano da disciplina, 

disponibilizado pelo seu professor(a) na NAV.  

Você pode acessá-lo na área do Aluno no site da instituição: 

Alis Itabirito: https://alisitabirito.com.br/area-do-aluno-ead/  

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

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

 

4) Jornada Tecnológica 

Conheça um pouco mais sobre os sistemas que você usará durante sua jornada acadêmica:  

a) NAV – Novo Ambiente Virtual é a plataforma que permite que você possa fazer o 

acompanhamento diário das suas aulas. Os materiais para estudos são postados 

pelos professores, permitindo que você navegue e faça a sua organização de estudo, 

conforme a sua gestão de tempo. 

b) A NAV também tem aplicativo. Baixe e tenha a comodidade da NAV na palma da sua 

mão.  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nav_mobile  

iOS: https://apps.apple.com/br/app/nav/id1566215710  

 

mailto:gsaeducacional@gsaeducacional.com.br
https://alisitabirito.com.br/area-do-aluno-ead/
https://serradouradalorena.com.br/area-do-aluno-ead/
https://serradouradaaltamira.com.br/area-do-aluno-ead/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nav_mobile
https://apps.apple.com/br/app/nav/id1566215710


 
 

c) 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. 

● Faculdade Alis Itabirito: http://sistemas.asesi.edu.br/portal/  

● Faculdade Serra Dourada Lorena: http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-

lorena/  

● Faculdade Serra Dourada Altamira: 

http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-cursos-

altamira/?__hstc=244073114.56aee7415a9b3787e4dc3a48078cf376.160804

4463927.1608044463927.1608044463927.1&__hssc=244073114.1.1608044

463928&__hsfp=1823721294  

➔ Relatórios disponíveis no Portal Educacional: para acessar esses 

relatórios, basta clicar no Menu do Portal e achar o ícone de Relatórios 

(último ícone do menu), que está no final da página. Lá você encontra 

diversos tipos de documentos, assim, você não precisa acionar o 

atendimento, já que o documento está disponível. Clique sempre em 

“Emitir Relatório”.  

◆ Declaração de Vínculo/Matrícula; 

◆ Histórico Escolar de Graduação: você pode conferir as 

disciplinas que já foram cursadas; 

◆ Segunda via do Contrato de matrícula e rematrícula; 

◆ Declaração de Imposto de Renda (disponível apenas no final 

do ano, com todos os pagamentos do ano corrente). 

 

d) Minha Biblioteca – Plataforma que permite você acessar livros virtuais, indicados ou 

não pelos professores, os quais permitirão um maior aprendizado ao longo da sua 

vida acadêmica. Para acessar a Minha Biblioteca basta você clicar no Menu Principal 

da NAV em “Minha Biblioteca”. Caso peça login, utilize o seu RA como login e senha.  

 

  

http://sistemas.asesi.edu.br/portal/
http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-lorena/
http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-lorena/
http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-cursos-altamira/?__hstc=244073114.56aee7415a9b3787e4dc3a48078cf376.1608044463927.1608044463927.1608044463927.1&__hssc=244073114.1.1608044463928&__hsfp=1823721294
http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-cursos-altamira/?__hstc=244073114.56aee7415a9b3787e4dc3a48078cf376.1608044463927.1608044463927.1608044463927.1&__hssc=244073114.1.1608044463928&__hsfp=1823721294
http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-cursos-altamira/?__hstc=244073114.56aee7415a9b3787e4dc3a48078cf376.1608044463927.1608044463927.1608044463927.1&__hssc=244073114.1.1608044463928&__hsfp=1823721294
http://sistemas.sisintegracao.com.br/portal-cursos-altamira/?__hstc=244073114.56aee7415a9b3787e4dc3a48078cf376.1608044463927.1608044463927.1608044463927.1&__hssc=244073114.1.1608044463928&__hsfp=1823721294


 
 
 

Estrutura Pedagógica 

1) Conheça o 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 digital, 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 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 



 
 
processo de 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 destaques, 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 disponibilizado, 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 das 

Atividades ou Projetos de Encerramento de Curso. 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 Prática Profissional, unidade curricular 

articuladora de toda a matriz curricular, tendo como objetivo o desenvolvimento atitudinal dos 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento do perfil do egresso. 

 

Desta forma, o percurso formativo do aluno é apresentado na forma de módulos 

temáticos e cada módulo é dividido da seguinte forma: 

● Prática Profissional (PP): 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 prática profissional, os 

conteúdos necessários serão contemplados também nas órbitas. Nesta unidade 

curricular prevalece o caráter processual do conhecimento, o saber fazer diante do 

conhecimento construído pelo aluno. 

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. 

 

● ÓRBITAS: são DISCIPLINAS que trabalham os conteúdos técnicos e/ou 

conceituais necessários para que você seja capaz de desenvolver seu projeto (PP), 

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. 

 

2) 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 será presencial na 

unidade de ensino mais próxima e poderá ser dividida em quantas atividades o professor 

entender que são necessárias (normalmente provas) e somarão, ao todo, 60 pontos por 

etapa. 

As Atividades de Conexão são atividades digitais de observação do desempenho do aluno 

elaboradas pelo professor a partir dos conteúdos e habilidades essenciais da unidade 

curricular no valor de 40 pontos.  

 

Tabela 1: Distribuição de pontos nas órbitas 

Distribuição de Pontos na Órbita 

Semanas 

Acadêmicas Meio 

Semana 

Acadêmica Avaliação Pontuação 

 

Digital 3a 

Atividade de 

Conexão  40 pontos 



 
 

5 Semanas 

Presencial 5a 

Atividade de 

Verificação 60 pontos* 

Suplementar 

Digital 6a 

Atividade 

Suplementar 100 pontos 

As provas Presenciais serão realizadas aos sábados e às quartas feira, sendo da autonomia 

do aluno a escolha e a identificação prévia do dia e data da prova de Verificação. 

 

Provas para Recuperação de Notas: 

Suplementar 

Esta avaliação será para todos os alunos matriculados na disciplina. 

 A prova tem como objetivo de atender os 5 casos abaixo: 

a)      Alunos que não alcançaram 60 pontos para aprovação na disciplina; 

b)      Alunos que não fizeram a Atividade de Conexão online de 40 pontos; 

c)       Alunos que não fizeram a Atividade de Verificação presencial de 60 pontos; 

d)  Alunos que não fizeram a Atividade de Conexão online e a Atividade de Verificação 

presencial. 

e)      Alunos que foram aprovados na disciplina e querem uma oportunidade de 

melhorar o rendimento/nota. 

 

3) 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!! 



 
 

● Atestado Médico:  

Outro ponto importante, no caso de afastamentos por motivos de saúde, você deverá 

proceder da seguinte forma: 

- Afastamento menor do que 15 dias: Apresente seu atestado direto ao professor e 

negocie com ele os prazos para entrega de trabalhos e Atividades de Conexão.  

- Afastamento maior do que 15 dias (Atividade Pedagógica Domiciliar): O aluno deverá 

postar seu atestado no canal de atendimento “Conte Conosco”. A escola irá avisar os 

professores sobre o seu afastamento. Durante o afastamento, os professores deverão 

enviar, por email, os trabalhos, que deverão ser entregues até, no máximo, o seu 

retorno. Ao retornar, cabe ao aluno solicitar, via “Conte Conosco", as avaliações que 

foram perdidas. 

● Alunos Adventistas: 

- Para que o aluno tenha direito solicitar outra data para fazer as atividades avaliativas 

e/ou práticas laboratoriais que ocorrem na sexta-feira, a partir das 18h, e no sábado, 

até às 18h, este aluno deverá apresentar, via “Conte Conosco” (selecione a opção 

APD), documento comprobatório com assinatura e carimbo do responsável de sua 

igreja, até o final da 1ª etapa.  

- Em posse deste documento, a escola avisará seus professores que farão 

planejamento especial para estes alunos. 

Importante: o aluno que não apresentar a declaração de acordo com o descrito acima, 

não terá direito ao tratamento especial. 

 

4) 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. 

a) Atividades Complementares de Graduação 

As Atividades Complementares de Graduação (ACG) 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, que está disponível na Área do Aluno, 

no site da Faculdade.  

O link para envio dos certificados e documentos previstos, estará disponível no Menu 

Principal da NAV no período previsto no Calendário Acadêmico e também será enviado via 

email.  

b) 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. 

 

Importante: O estágio obrigatório NÃO pode ser utilizado para abater horas complementares, 

porque faz parte da carga horária obrigatória do curso, e as horas complementares são horas 

adicionais às obrigatórias. 

 

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. Consulte o Manual 

do Estágio na Área do Aluno, no site da Faculdade. Lá você terá acesso a todas as 

informações necessárias, além do apoio e orientação do seu professor orientador de estágio.  

  



 
 

Serviços Acadêmicos, Administrativos e Financeiros 

1) 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 matrícula 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 através do link http://entrega-doc-aluno.gsaeducacional.com.br/  

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. 

 

 

 

2) 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. 

http://entrega-doc-aluno.gsaeducacional.com.br/


 
 
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. 

Clique aqui https://youtu.be/OdfzrN6i0Hg para ver o passo a passo de como fazer a sua 

Rematrícula.  

 

3) Solicitação de segunda via de boleto 

A emissão do boleto é realizada através do Portal Educacional. Clique aqui 

https://youtu.be/43pI9fCsqJg para entender como fazer.  

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. 

No caso de mensalidade em atraso, você deve fazer a negociação online pelo seu Portal 

Educacional. Saiba como, clicando aqui. https://youtu.be/bUZIBj1Al2M 

Importante: os alunos que possuem desconto nas mensalidades, devem fazer o pagamento 

até a data de vencimento. Esses descontos são condicionados ao pagamento em dia, e se 

pagar em atraso o desconto do mês é retirado. 

 

4) 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. 

https://youtu.be/OdfzrN6i0Hg
https://youtu.be/43pI9fCsqJg
https://youtu.be/bUZIBj1Al2M


 
 
5) 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 uma solicitação na NAV. Clique 

no link de Serviços Acadêmicos e depois em Trancamento/Cancelamento de Matrícula. A 

nossa equipe de atendimento abrirá um requerimento interno para processar a solicitação e 

cessar as cobranças de mensalidades. Você será comunicado após o fim do processo.  

 

6) Desconto Empresa 

São descontos exclusivos de 30% para funcionários de empresas que as IES do Grupo 

Trivento (o grupo educacional detentor da nossa faculdade) possuem convênio formalizado 

por contrato. 

Os alunos que possuem vínculo com as empresas parceiras, devem acessar a NAV, clicar 

no link de Serviços Acadêmicos e depois no link “Renovação de Desconto Empresa” 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 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 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. 

O link para renovação do Desconto Empresa estará disponível no Menu Principal da NAV no 

período previsto no Calendário Acadêmico.  

 

 



 
 
7) 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. Veja 

o vídeo do passo a passo para fazer a sua Negociação: https://youtu.be/bUZIBj1Al2M . 

 

8) 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 Firefox  

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’.    

 

https://youtu.be/bUZIBj1Al2M


 
 
9) Formas de Ingresso 

Leia o edital no site da Faculdade para mais informações e detalhes sobre as formas de 

entrada, campanhas e condições vigentes.  

● 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 e a prova poderá ser online 

ou presencial, de acordo com a campanha da vez. 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 financeiras diferenciadas por 

campanha, por período de Vestibular e por prazo de matrícula. As mesmas podem ser 

consultadas pelo edital de cada processo seletivo. 

● Prova Agendada  

Faça a prova agendada no melhor dia e horário para você. A prova é composta de uma 

redação sobre temas atuais e relevantes. Sua bolsa é de acordo com a nota.  

● Nota do Enem 

Você também pode ingressar com a sua nota do Enem. A inscrição é gratuita, e você ainda 

pode aproveitar as condições especiais e concorrer a bolsas de estudos.  

● TAMO JUNTO - Programa de Indicação de novos alunos e Bonificação 

Este é um Programa de Indicação de novos alunos, onde o aluno Trivento indica amigos para 

estudarem 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. 



 
 

● 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. 

● Obtenção de Novo Título - Nova Graduação  

- 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. 

  



 
 

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 disposição pela 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 o 

acompanhamento 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. 

  

  


