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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Manual do Acadêmico foi elaborado especialmente para 

auxiliar os estudantes na organização do semestre letivo, 

possuindo as principais informações de caráter administrativo e 

acadêmico da Faculdade de Alta Floresta-FAF. 

Essa instituição possui uma estrutura física adequada, 

sócio-cultural e curricular que propicia o máximo de 

desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal de seus 

estudantes, colaboradores, professores, coordenadores e direção 

atuando de modo integrado para promover o êxito de todos os que 

estudam na Faculdade, de modo que haja uma contribuição 

significativa no sucesso em suas carreiras. 

Para que isso seja otimizado, é necessário o compromisso 

dos estudantes, conhecendo e respeitando os parâmetros de 

funcionamento da Faculdade e participando ativamente de aulas, 

pesquisas e todas as atividades acadêmicas relacionadas ao curso. 

A Faculdade de Alta Floresta-FAF, é um espaço de 

convivência e de conquistas, os quais são compartilhadas pela 

comunidade acadêmica por meio do empenho e da dedicação de 

todos. 

A você e aqueles que compartilham o convívio com esta 

Instituição desejamos sucesso e um excelente desempenho em 

2012. 

 

Faculdade de Alta Floresta-FAF 
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1 O QUE É O ENSINO SUPERIOR 
 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

(Lei 9394/1996): 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 

para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e 

da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos 

e programas: 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes 

níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que 
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tenham concluído o ensino médio ou equivalente; 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo programas de 

mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento 

e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação 

e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido 

no inciso II do caput deste artigo serão tornados públicos pelas 

instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da 

relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de 

classificação, bem como do cronograma das chamadas para 

matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das 

vagas constantes do respectivo edital. 

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições 

de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização. 

46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como 

o credenciamento de instituições de educação superior, terão 

prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo 

regular de avaliação.  

 

Conforme estabelece o Decreto no 5773/2006 (art. 12), do 

Presidente da República, as instituições de ensino superior do 

Sistema Federal de Ensino classificam-se em: I – Faculdade; II – 

Centros Universitários; e III – Universidades. 

Neste contexto a Legislação Educacional define as 

atribuições desta entidades da seguinte forma: 

Faculdade - instituição de educação superior que ministra 

um ou mais cursos de graduação, podendo ministrar também um 

ou mais cursos sequenciais e de especialização ou programas de 

pós-graduação (mestrado e doutorado). 

Centros Universitários - instituições de educação superior 

pluricurricular, abrangendo uma ou mais áreas de conhecimento, 

que deve oferecer ensino de excelência, além de oportunidades de 

qualificação para o corpo docente e de condições de trabalho 

acadêmico oferecidas à comunidade escolar. 

Universidade - instituição pluridisciplinar de formação de 

quadros profissionais de nível superior, que se caracteriza pela 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e 

gozam de autonomia financeira, administrativa e acadêmica. 
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Os cursos superiores, sob o ponto de vista estrutural, 

constituem unidades componentes destas instituições de ensino. 

Sua criação em instituições credenciadas como faculdades, centros 

universitários e universidade depende de prévia autorização do 

Poder Executivo. 

2 FAF – FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
 

2.1 Histórico 
 

A Faculdade de Alta Floresta nasceu da unificação das 

Mantidas pela União das Faculdades de Alta Floresta, ou seja, a 

Faculdade Administração de Alta Floresta, credenciada pela  

Portaria MEC nº 2.138 de 20/11/1997, Publicado no DOU de 

21/11/1997, tendo passada pelo primeiro Ciclo avaliativo do 

SINAES, obtendo Conceito  Institucional 3 (três). A Faculdade de 

Ciências Contábeis de Alta floresta, credenciada pelo Decreto 

Federal S/N, de 06/02/1996, Publicado no DOU de 07/02/1996, 

também passou pelo primeiro Ciclo Avaliativo do SINAES, obtendo 

Conceito Institucional 3 (três). E por último nesta unificação a 

Faculdade de Educação de Alta Floresta, credenciada pelo Decreto 

Federal S/N de 25/07/1995, publicação no DOU de 26/07/1995, 

também passou pelo primeiro Ciclo Avaliativo do SINAES, obtendo 

Conceito Institucional 3 (três). 

Estas mantidas, que foram  incorporadas e, a incorporadora 

tem como Mantenedora a União das Faculdades de Alta Floresta, 

sendo que, o  início de tudo foi em Marília, no Estado de São Paulo, 

onde residia a família do Prof. José Antônio Tobias, o fundador da 

União das Faculdades de Alta Floresta; sua esposa é a Profa. 

Rosmar Tobias, professora-doutora da UNESP - Campus de 

Marília, com a vida inteira dedicada ao magistério, hoje 

aposentada, residente em Alta Floresta, Vice-Diretora das 

Faculdades de Alta Floresta e Vice-Presidente da União das 

Faculdades de Alta Floresta, cuja direção e administração são 

divididas com o fundador. O casal Tobias tem três filhos: Celso, 38 

anos, residente em Alta Floresta, Tesoureiro da Mantenedora, 

auxiliar e conselheiro do pai na administração; Sérgio, 37 anos, 

residente em Alta Floresta, Vice-Diretor Financeiro e braço direito 

do pai na direção e administração da Mantenedora; Márcio, 34 

anos, residente e trabalhando em São Paulo, onde fez graduação e 

mestrado em Administração na Fundação Getúlio Vargas-FGV.  

Para poder sair do Estado de São Paulo e engajar-se na 

fundação de faculdades, primeiro no Estado de Mato Grosso do Sul 

e depois no Estado de Mato Grosso, dois fatos foram decisivos na 
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vida do Prof. Tobias: 1.º - a aposentadoria da UNESP-Campus de 

Marília, em 6 de abril de 1982, pois em tempo integral, era-lhe 

proibido sair para fundar faculdades; 2.º - o conhecimento adquirido 

para poder fazer processos para criação de faculdade e de 

universidade, que  são caríssimos, muito além do que permite o 

salário de professor. 

Depois de muitas viagens, às vezes homéricas e às vezes 

decepcionantes, pelos Estados de Mato Grosso do Sul e de Mato 

Grosso, o Prof. Tobias, por várias vezes, viajou até Alta Floresta, 

hospedando-se sempre na casa de um antigo e fiel amigo seu, dos 

tempos de Marília, o Sr. José Carlos Cirino que sempre o recebeu 

amigavelmente, a ele e a seu filho Márcio, que já começava a 

acompanhá-lo nas viagens a Alta Floresta.  

Outro nome, digno de ser lembrado, já antes do nascimento 

da União das Faculdades de Alta Floresta, é do Deputado 

Romoaldo Júnior, que várias vezes recebeu o Prof. Tobias em seu 

gabinete, na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá, 

apoiando-o em sua iniciativa de trazer faculdades para Alta 

Floresta, orientando-o e contribuindo para a criação da Biblioteca 

da FAF. 

Assim sendo, após anos de pesquisa e de lida na fundação 

de faculdades nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

assim como de ministração de cursos de pós-graduação lato sensu 

nas cidades de Campo Grande e Cuiabá, em 1986 o Prof. Tobias 

concluiu e decidiu pela criação de cursos superiores na cidade de 

Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, a 820 km de Cuiabá, no 

caminho para Belém do Pará.  

Depois de cinco anos e meio de lutas, de gastos, de muitas 

viagens a Brasília e de incontáveis chás-de-cadeira, o então 

Conselho Federal de Educação autorizou os dois primeiros cursos:  

1.º - o Curso de Letras da Faculdade de Educação de Alta 

Floresta, autorizado pelo Decreto Presidencial de 25 de julho de 

1995, conforme Diário Oficial da União, de 26 de julho de 1995;  

2.º - o Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de 

Alta Floresta, autorizado pelo Decreto Presidencial de 26 de julho 

de 1995, conforme Diário Oficial da União, de 27 de julho de 1995. 

Alguns meses depois (tanto assim que, por causa disso, a 

Mantenedora através das suas Faculdades se viu obrigada a fazer 

dois vestibulares no início de 1996) isto é, no dia 6 de fevereiro de 

1996, conforme Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 1996 foi 

autorizado o Curso de Ciências Contábeis de Alta Floresta.  

Desta maneira iniciou suas atividades educacionais, no 

início de 1996, ao mesmo tempo com três cursos superiores: 

Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis. 
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2.2 Missão da FAF 
 

A Faculdade de Alta Floresta–FAF é uma instituição de 

ensino superior compromissada com “o aprimoramento contínuo 

de seus estudantes, professores e funcionários, 

proporcionando-lhes os meios para que realizem, em sua 

plenitude, as legítimas aspirações da pessoa humana, 

consoante o seu destino e dignidade de filho de Deus, atuando 

em perfeita sintonia com a sociedade e, apoiada em valores 

éticos inalienáveis, buscando sempre a racionalização de 

recursos e a otimização de resultados”. 

 

 

2.3 Princípios  
 

A FAF no desenvolvimento de suas funções e atividades 

pretende ser uma instituição: 

 ética, consciente de sua responsabilidade social e 

compromissada com os valores de justiça, igualdade e 

fraternidade, 

 atuante no resgate da cidadania, na formação do 

cidadão como ser ético e político, consciente de suas 

responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a 

intervir no processo de desenvolvimento sócio-

econômico  da comunidade em que atua, com uma 

visão integradora de sociedade e do mundo, 

 aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e 

competente, com vistas a contribuir para  o 

desenvolvimento do Estado e da região em que está 

inserida,  

 comprometida com resultados, onde o seu lucro  será  o 

elevado desempenho acadêmico-científico de sua 

comunidade, e 

 aberta a parcerias e alianças com outras instituições, 

objetivando desenvolver programas de integração com 

vistas à formação e ao aperfeiçoamento dos valores 

humanos destinados à atuação na prática profissional. 

 

2.4 Valores Institucionais 
 

Os princípios e valores teóricos e práticos que caracterizam 

o perfil da FAF estão sustentados na percepção e compreensão de 

que esta é uma instituição composta por sujeitos históricos, sociais 
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e políticos que integram um mundo em constante movimento 

composto de sujeitos reflexivos, pesquisadores, abertos aos 

debates educacionais, como também e principalmente, abertos ao 

diálogo. 

 

2.5 Visão de Futuro 
 

A FAF tem como visão ser uma instituição de ensino 

superior reconhecida pela excelência nos serviços 

educacional, meios para que a sua comunidade acadêmica 

realizem, em sua plenitude, as legítimas aspirações da pessoa 

humana atuando em perfeita sintonia com a sociedade apoiada 

em valores éticos inalienáveis, buscando sempre a 

racionalização de recursos e a otimização de resultados, 

comprometida com as transformações do seu tempo. 

 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivo Geral 
 

Formar profissionais, com sólida formação geral e humana, 

dotado de capacidade de análise e articulação de conceitos e 

argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos 

humanos, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica, colocando 

as instituições, a serviço, primeiro, do homem e, depois, da 

sociedade e o direito a serviço da emancipação pessoal e social 

num mundo em permanente transformação. 

 

2.6.2 Objetivos Específicos 
 

A Faculdade de Alta Floresta, como instituição de educação 

nacional, tem os seguintes objetivos, nas áreas dos cursos que 

ministra: 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; 

 formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 
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modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição; 

 despertar a consciência crítica e criativa de sua 

comunidade acadêmica sobre democracia, ética, 

cidadania e equilíbrio ambiental; e 

 contribuir para o desenvolvimento e a preservação da 

memória regional. 

 

2.7 Cursos oferecidos pela FAF 
 

A Faculdade de Alta Floresta oferece os seguintes cursos: 

- Administração; 

Duração: 8 semestres (4 anos) 

Carga Horária: 3.048 horas 

Coordenadora: Profa. Esp. Mariana Emidio Oliveira Ribeiro  

- Ciências Contábeis;  

Duração: 8 semestres (4 anos) 

Carga Horária: 3.052 horas 

Coordenadora: Profa. Esp. Estela Barbosa Leite 

- Pedagogia; 

Duração: 8 semestres (4 anos) 

Carga Horária: 3.200 horas 

Coordenadora: Profa. Esp. Aparecida Garcia Pacheco 

- Turismo. 

Duração: 7 semestres (três anos e meio) 

Carga Horária:  2.970 horas 

Coordenadora: Profa. Camilia Zilio 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL 
 

A administração superior da Faculdade de Alta Floresta é 

exercida pelos seguintes órgãos deliberativos e normativos: 

 pelo Conselho Superior (CONSU); 

 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); 

 pela Diretoria; 

 pelo Instituto Superior de Educação; 

 o Curso, composto: 

- pelo Conselho de Curso; e,  

- pela Coordenadoria de Curso. 

Ao Conselho Superior e ao Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão aplicam-se as seguintes normas: 

 o colegiado funciona com a presença da maioria 

absoluta de seus membros e decide com maioria 

simples, salvo nos casos previstos neste Regimento; 

 o presidente do colegiado, além de seu voto, tem, nos 

casos de empate, o voto de qualidade; 

 as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas, 

no calendário acadêmico, são convocadas com 

antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo 

em caso de urgência, constando da convocação à 

pauta dos assuntos; 

 as reuniões de caráter solene são públicas e 

funcionam com qualquer número; 

 das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma 

reunião ou na seguinte; e 

 é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra 

atividade o comparecimento dos membros às reuniões 

dos colegiados. 

São adotadas as seguintes normas nas votações: 

 nas decisões atinentes a pessoas, a votação é, 

sempre, secreta; 

 nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, 

mediante requerimento aprovado, ser normal ou 

secreta; 

 não é admitido o voto por procuração; e 

 os membros dos colegiados superiores, que 

acumulem cargos ou funções, têm direito, apenas, a 

um voto. 

 As decisões dos colegiados superiores podem, 

conforme a natureza, assumir a forma de resoluções, 
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deliberações, portarias ou instruções normativas, a 

serem baixadas pelo Diretor Geral. 

Os colegiados superiores reúnem-se, ordinariamente, duas 

vezes, em cada semestre, e, extraordinariamente, quando 

convocados pelo Diretor Geral ou a requerimento de dois terços 

dos respectivos membros, com pauta definida. 

 

 

4. NORMAS E PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 
 

4.1 Direitos e Deveres do Acadêmico 
 

Conforme o Art. 77 do Regimento Geral da FAF, são direitos 

e deveres dos membros do corpo discente: 

I - cumprir o calendário escolar; 

II - frequentar as aulas e demais atividades curriculares, 

aplicando a máxima diligência no seu aproveitamento; 

III - utilizar os serviços da biblioteca, laboratório e outros 

serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade; 

IV - votar e poder ser votado nas eleições dos órgãos de 

representação estudantil; 

V - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou 

executivos; 

VI - observar o regime disciplinar e comportar-se, dentro e 

fora da Faculdade, de acordo com princípios éticos condizentes; 

VII - zelar pelo patrimônio da Faculdade ou colocado à 

disposição desta pela Mantenedora; e 

VIII - efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos 

encargos educacionais. 

 

 

4.2 Normas de Convivência Social e Acadêmica 
 

Em consonância com o disposto no Regime Geral, estão 

descritas, abaixo, as Normas de Convivência Social da Faculdade 

de Alta Floresta-FAF, para o conhecimento dos interessados em 

iniciarem seus estudos superiores nesta Instituição. 

Constitui falta disciplinar o não cumprimento dos deveres, as 

infrações às normas legais, estatuárias e regimentais ou às 

determinações das autoridades acadêmicas como: 

a) Praticar ato definido como infração às leis penais. 

b) Ofender o decoro universitário. 
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c) Cometer ato de desrespeito, desobediência, 

desacato, ou outro que, de qualquer forma, importe em indisciplina. 

d) Fazer uso de substâncias entorpecentes ou 

psicotrópicos ou de bebidas alcoólicas, no campus da Faculdade 

de Alta Floresta-FAF e em suas calçadas ou em suas imediações, 

bem como comparecer às aulas sob efeito de tais substâncias. 

e) Frequentar as atividades escolares portando arma de 

qualquer espécie ou objeto considerado perigoso para convivência 

coletiva. 

f) Utilizar telefones celulares e outros meios de 

comunicação eletrônica durante as aulas. 

g) Praticar jogos de azar no campus ou em suas 

imediações. 

h) Perturbar a ordem e as atividades da Faculdade e a 

paz de sua comunidade. 

i) Recorrer a meios fraudulentos, em benefício próprio 

ou de outrem, com o propósito de burlar a exigência da freqüência 

ou de lograr aprovação. 

j) Iniciar, promover ou apoiar ausência coletiva aos 

trabalhos escolares ou atos de indisciplina coletiva. 

k) Danificar patrimônio móvel e imóvel da Faculdade, 

da Entidade Mantenedora ou de terceiros. 

l) Vir para as aulas ou atividades extracurriculares com 

roupas que firam o decoro e a moral cristã. 

m) Vir para as aulas ou atividades extracurriculares com 

vestimentas exóticos, penteados extravagantes, enfeites 

ostensivos, etc., pois dificultam a atenção dos colegas em classe, 

prejudicando a aprendizagem. 

o) Praticar atos intitulados trotes com colegas, 

professores ou qualquer membro da Faculdade. 

p) Chegar habitualmente atrasado para o início das 

aulas. 

q) Comercializar alimentos, vestimentas ou quaisquer 

outros objetos dentro do Campus e Unidades. 

 

 

4.3 Do Regime Disciplinar do Corpo Discente 
 

O regime disciplinar dos discentes em relação à graduação 

está contido tanto no manual do aluno quanto no Regimento da 

Faculdade de Alta Floresta-FAF conforme os artigos abaixo:   

Art. 107. Os discentes ficam sujeitos às seguintes sanções 

disciplinares: 

I - advertência; 
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II - repreensão; 

III - suspensão; e, 

IV - desligamento. 

§ 1º A pena de suspensão implica na consignação de 

ausência do aluno durante o período em que perdurar a punição, 

ficando impedido de freqüentar as dependências da Faculdade. 

§ 2º Conforme a gravidade da infração, as penas de 

suspensão e desligamento podem ser aplicadas independente da 

primariedade do infrator. 

Art. 108. São competentes para aplicação das penalidades: 

I - de advertência, o Coordenador do Curso; 

II - de repreensão, o Vice-Diretor; 

III – de suspensão e desligamento, o Diretor. 

§ 1º A aplicação de sanção que implique em desligamento 

das atividades acadêmicas é precedida de processo administrativo. 

§ 2º A comissão de processo é formada de, no mínimo, três 

membros da comunidade acadêmica, sendo dois professores e um 

servidor não-docente, designados pelo Diretor. 

§ 3º A autoridade competente para a imposição de 

penalidade pode agir pelo critério da verdade sabida, nos casos em 

que o membro do corpo discente tiver sido apanhado em flagrante 

pelo seu professor ou outro superior hierárquico, na prática de falta 

disciplinar e desde que a pena a ser aplicada seja de advertência, 

repreensão ou suspensão. 

Art. 109. É cancelado o registro das sanções previstas neste 

Regimento se, no prazo de um ano da aplicação, o discente não 

tiver incorrido em reincidência. 

Art. 110. Ao aluno, cujo comportamento estiver sendo objeto 

de processo, ou tiver interposto algum recurso, bem como o que 

estiver cumprindo alguma penalidade, não pode ser deferido pedido 

de transferência ou trancamento de matrícula, durante esse tempo. 

Art. 111. As penas previstas neste Regimento são aplicadas 

da forma seguinte: 

I - advertência, na presença de duas testemunhas: 

a) por desrespeito a qualquer membro da administração da 

Faculdade ou do Mantenedor; 

b) por perturbação da ordem no recinto da Faculdade; 

c) por desobediência às determinações de qualquer membro 

do corpo docente ou da administração da Faculdade; 

d) por prejuízo material ao patrimônio do Mantenedor, da 

Faculdade ou do Diretório ou Centro Acadêmico, além da 

obrigatoriedade de ressarcimento dos danos; 

II - repreensão, por escrito: 

a) pela reincidência nas faltas previstas no inciso anterior; 
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b) por ofensa ou agressão a membros da comunidade 

acadêmica; 

c) por ofensa à honra de qualquer membro da comunidade 

acadêmica; 

d) por referências descorteses, desairosas ou 

desabonadoras a colegas, aos dirigentes ou professores e 

servidores do Mantenedor. 

III - suspensão: 

a) pela reincidência nas faltas previstas nos incisos 

anteriores; 

b) por ofensa ou agressão grave a membro da comunidade 

acadêmica; 

c) pelo uso de meio fraudulento nos atos escolares; 

d) por aplicação de trotes a alunos novos, que importem em 

danos físicos ou morais, ou ainda em humilhação e vexames 

pessoais; 

e) por arrancar, inutilizar, alterar ou fazer qualquer inscrição 

em editais e avisos afixados pela administração, no local próprio; 

f) por desobediência a este Regimento ou atos normativos 

baixados pelo órgão competente, ou a ordens emanadas do 

Diretor, do Vice-Diretores, dos Coordenadores, membros do 

Conselho de Cursos ou dos Professores, no exercício de suas 

funções; 

IV - desligamento: 

a) pela reincidência nas faltas previstas no inciso anterior; 

b) por ofensa grave ou agressão aos dirigentes, autoridades 

e funcionários da Faculdade ou a qualquer membro dos corpos 

docente e discente, do Mantenedor ou autoridades constituídas; 

c) por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

d) por improbidade, considerada grave, na execução dos 

trabalhos acadêmicos, devidamente comprovada em processo 

administrativo; 

e) por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento 

que tenha por finalidade a paralisação das atividades escolares ou 

participação neste movimento; 

f) por participação em passeatas, desfiles, assembléias ou 

comícios que possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação aos 

dirigentes ou integrantes da Faculdade ou do Mantenedor ou 

perturbação do processo educacional. 

Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o 

Diretor deve providenciar, desde logo, a comunicação do fato à 

autoridade policial competente. 

Art. 112. O Diretor pode indeferir o pedido de renovação de 
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matrícula ao aluno que, durante o período letivo anterior, tiver 

incorrido nas faltas a que se refere o artigo anterior, devidamente 

comprovadas. 

 

 

4.4 Calendário Acadêmico 
 

O Calendário Acadêmico é aprovado pelo CONSUL. Nele 

estão estabelecidas as datas e os prazos para o cumprimento das 

atividades realizadas na Instituição. Todo acadêmico deve tomar 

conhecimento e estar atento para não perder prazos ou atividades 

programadas, evitando, assim, possíveis prejuízos. 

 

4.5 Serviço Online 
 

A FAF disponibiliza, via internet, o acompanhamento 

individual da vida acadêmica, como: consulta de notas e 

frequência, histórico escolar, plano de ensino, material de apoio das 

disciplinas, consulta do acervo da biblioteca, entre outros serviços. 

Para acessar o sistema basta entrar no site da FAF: 

www.faflor.com.br.  

 

 

 

4.6 Formas de Ingresso 
 

O ingresso nos cursos oferecidos pela FAF é realizado 

através de: 

- Exame de Seleção: o acadêmico deve realizar prova 

objetiva e/ou redação para ingresso no Ensino Superior. 

- Transferência: a transferência é o ato formal que transfere 

o acadêmico entre instituições ou entre cursos e só poderá ser 

solicitada dentro dos prazos constantes no calendário acadêmico. 

O acadêmico, que solicitar a transferência para outra IES, deverá 

pagar a mensalidade até o mês da solicitação da transferência, 

exceto se esta solicitação ocorrer até o dia 10. Neste caso, deverá 

pagar as mensalidades até o mês anterior ao pedido. O fato de 

requerer documentos como conteúdos programáticos, declaração 

de vínculo e histórico escolar para análise de uma provável 

transferência não significa sua formalização. 

Portadores de Diploma de Curso de Graduação: Após a 

realização do processo seletivo regular, existindo vagas 

remanescentes nos cursos, segundo normas  da Instituição, os 

http://www.faflor.com.br/


17 

 

 

interessados podem requerer matrícula com apresentação de 

diploma de curso superior. Trata-se de solicitação de ingresso sem 

Exame de Seleção, permitido por lei àqueles que já possuem um 

curso superior concluído. O pedido deve ser feito dentro de prazo 

divulgado pela FAF na Secretária Acadêmica. 

 

4.7 Matrícula 
 

4.7.1 Procedimentos para efetivação da Matrícula 
 

O ingresso na FAF somente se concretiza através da 

efetivação da matrícula. 

A matrícula é o ato formal que vincula o acadêmico à Instituição e 

será efetivada mediante o preenchimento de contrato educacional, 

ficha de matrícula e requerimento em formulário próprio, a ser 

preenchido na hora da matrícula. A matrícula será efetivada por 

disciplinas, em requerimento apresentado pelo acadêmico ou seu 

representante legalmente constituído, dentro do prazo estipulado 

no Calendário Acadêmico. Na matrícula o acadêmico deverá 

observar a compatibilidade de horários. 

 

4.7.2 Documentação necessária para a Matrícula 
 

a) 2 Fotocópias frente e verso dos documentos pessoais: 

RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Quitação Eleitoral, que 

pode ser obtido através do site: www.tse.jus.br e comprovante de 

quitação de serviço militar; 

b) 2 Fotocópias do Histórico Escolar (Ensino Médio); 

c) 2 Fotocópias do Certificado  Escolar (Ensino Médio); 

d) 1 Foto 3 x 4 colorida e recente; 

e) 2 Fotocópias da certidão de nascimento ou casamento; 

f)  1 Fotocópia de comprovante de endereço atual (conta de 

luz, água ou telefone); 

 

 

4.7.3 Trancamento e Cancelamento de Matrícula 
 

Ao estudante pode ser concedido trancamento de matrícula 

para efeito de, interrompidos os estudos, manter a sua vinculação à 

Faculdade e seu direto de renovação de matrícula. 

O trancamento só é permitido ao estudante que já tiver 

cursado, com aprovação o 1° semestre do seu curso. 

O trancamento tem validade, apenas, até o final do 
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semestre letivo em que foi requerido, devendo ser renovado de 

acordo com o regime do curso e com o calendário acadêmico e 

será válido por 4 (quatro) semestres. 

Ao retornar aos estudos, o aluno que houver trancado a 

matrícula deverá prosseguir o curso vinculando-se ao currículo 

pleno em vigência. 

O cancelamento da matrícula elimina o aluno do Quadro 

Discente da Faculdade sendo expressamente vedada a expedição 

Transferência ao mesmo, podendo ser-lhe concedida, a pedido, a 

respectiva certidão de estudos. 

O aluno que houver interrompido seu curso por desistência 

ou cancelamento pode retornar à Faculdade, mediante 

classificação em novo processo seletivo de admissão.  

 

4.7.4 Currículo Pleno 
 

É o elenco de disciplinas, dispostas numa sequência, que o 

aluno deve cursar para obter o grau acadêmico, no curso de sua 

escolha.  

Entende-se por disciplina o conjunto homogêneo e 

delimitado de conhecimentos ou técnicas correspondentes a um 

programa de estudos e atividades, que se desenvolvem em 

determinado número de horas-aula, distribuídas ao longo do 

período letivo. 

O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de 

ensino, é elaborado pelo respectivo coordenador e aprovado pelo 

Colegiado de Curso. 

 

 

4.7.5  Rematrícula 
 

A cada semestre,  conforme previsto no Calendário Escolar, 

o aluno deverá efetivar sua rematrícula nos prazos, locais e formas 

estabelecidas pela Faculdade, sob pena de perda de vaga por 

abandono de curso. Após o prazo, as vagas remanescentes serão 

concedidas para a seleção de alunos vindos de transferência ou 

portadores de diploma de ensino superior. 

Para efetuar a rematrícula, o aluno deverá estar em dia com 

a Secretaria Acadêmica, a Biblioteca e o Controle Financeiro da 

Faculdade. 

O acadêmico é responsável pela sua rematrícula e pelo 

acompanhamento de seu aproveitamento escolar, devendo 

procurar a secretaria acadêmica em caso de dúvidas ou possíveis 

erros de lançamento de graus e frequência. 



19 

 

 

 

4.7.6 Aproveitamento de Estudos 
 

O aproveitamento de estudos se dá quando o aluno já 

houver cursado disciplina equivalente em outro Curso Superior. A 

solicitação do aproveitamento de estudos, pelo aluno, será feita na 

Secretaria, no período determinado no Calendário de Atividades 

Acadêmicas, anexando: 

 requerimento, explicitando as disciplinas objeto de 

aproveitamento de estudos; 

 cópia do histórico escolar da Instituição de Ensino 

Superior (IES) de origem; 

 programas das disciplinas cujo aproveitamento seja 

pretendido, devidamente autenticados pela IES de 

origem;  

 taxa de pagamento (valor por disciplina: R$ 5,00).  

Em seguida, o pedido será analisado pela Coordenação do 

Curso, que observará os critérios próprios do aproveitamento, 

inclusive o grau de coincidência entre os conteúdos da disciplina a 

ser cursada e da disciplina que se quer ver aproveitada (75%). O 

Professor da disciplina respectiva será ouvido previamente.  

 

4.8 Diário de Classe 
 

O preenchimento de frequências e notas no diário de 

classe são de responsabilidade exclusiva do professor, sendo 

imprescindível o registro semanal do conteúdo lecionado. Se o 

nome do acadêmico não constar no diário de classe, o acadêmico 

deve ser encaminhado à Secretaria Acadêmica para regularizar a 

situação. 

 

4.9 Frequência 
 

O controle e o registro de frequência são efetuados pelo 

professor da disciplina e supervisionados pela  Secretaria 

Acadêmica e pela Coordenação do Curso. A frequência às aulas e 

às demais atividades acadêmicas são obrigatórias ao acadêmico e 

reprova caso não alcance a presença mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária prevista para cada disciplina, 

conforme Lei nº 9.394/96 (§ 3º do Art. 47). 
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4.10 Abono de Faltas/Tarefas Domiciliares 
 

Na Educação Superior não existe Abono de Faltas, exceto: 

De acordo com a Lei nº 6.202/75, o Decreto Lei nº 

1.044/69 e o Regimento Geral, que concedem regime especial para 

a compensação das ausências com a realização de tarefas 

domiciliares, a serem elaboradas durante o período de 

afastamento, nos seguintes casos: 

- Aos portadores de moléstias congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismos ou outras condições patológicas; 

- As gestantes a partir do 8º (oitavo) mês de gravidez; 

- Às convocações legais (serviço militar, eleitoral, judicial e 

CONAES). 

Para usufruir deste benefício, é necessário preencher 

requerimento na Secretaria Acadêmica, apresentando o atestado 

médico, no prazo de 10 (dez) dias  a partir da data do impedimento, 

por qualquer pessoa munida dos documentos necessários para 

representar o acadêmico neste ato e interar-se do plano de tarefas 

domiciliares. 

As tarefas domiciliares referentes a esse regime 

excepcional deverão ser retiradas na Coordenação do Curso por 

pessoa que possa legalmente representar o acadêmico neste ato. 

Os trabalhos deverão ser entregues, dentro dos prazos estipulados, 

à Coordenação do Curso. 

A apresentação dessas tarefas não desobriga o 

acadêmico de realizar avaliações da aprendizagem previstas e 

adotadas pelas disciplinas. 

Segundo o parecer CNE 336/2000, não há amparo legal 

para o abono de faltas a estudantes que, com base em suas 

convicções religiosas, deixem de comparecer às aulas em certos 

dias da semana. 

Não compete ao professor receber atestado médico ou 

declaração de trabalho, como abono de falta. 

O acadêmico deve protocolar sua solicitação, devidamente 

documentada, em requerimento próprio, na Secretaria Acadêmica. 

Sempre que o acadêmico necessitar de tratamento especial que o 

impossibilite de presença às aulas orientamos procurar a secretaria 

acadêmica para receber orientações e dirimir dúvidas referentes às 

normativas legais e internas. 

Observação: o ato de protocolar requerimento na 

secretaria acadêmica não garante o deferimento. 
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4.11 Avaliação da Aprendizagem 
 

O aproveitamento acadêmico é avaliado mediante 

verificações parciais, durante o período letivo, e eventual exame 

final, expressando-se, o resultado de cada avaliação, em notas de 

zero a dez. 

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, 

estágios, provas escritas e orais, previstos nos respectivos planos 

de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso. 

O professor, a seu critério ou a critério da respectiva 

coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades, em classe e extraclasse, que podem ser computados 

nas notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites 

definidos pelo Conselho de Curso. 

A apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento.  

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, 

expressa em grau de zero a dez. 

 É atribuída nota zero ao aluno que deixar de se 

submeter à verificação prevista na data fixada. 

 O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento, nas datas fixadas, pode requerer 

uma 2.ª chamada para realização da avaliação no 

prazo máximo de 72h. 

  Pode ser concedida revisão de nota, por meio de 

requerimento, dirigido ao Diretor Geral, no prazo de 

cinco dias úteis, após a divulgação do resultado. 

 O professor responsável pela revisão da nota pode 

mantê-la ou alterá-la, devendo, sempre, fundamentar 

sua decisão. 

 Não aceitando a decisão do professor, o aluno, 

desde que justifique, pode solicitar ao Diretor Geral 

que submeta seu pedido de revisão à apreciação de 

outros professores do mesmo Curso. 

 Se ambos concordarem em alterar a nota, esta 

decisão é a que prevalece; não havendo 

unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo 

professor da disciplina que avaliou a prova, cabendo 

recurso, em instância final, ao Conselho de Curso. 

É considerado reprovado o aluno que: 

 não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por 

cento das aulas e demais atividades programadas, 
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em cada disciplina; ou 

 não obtiver, na disciplina, média das verificações 

parciais igual ou superior a cinco. 

O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a 

média mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo 

seguinte. 

É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno aprovado 

em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a 

promoção com dependência. O aluno, promovido em regime de 

dependência, deve matricular-se, obrigatoriamente, no período 

seguinte e nas disciplinas de que depende, observando-se a 

compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as disciplinas, as 

mesmas exigências de freqüência e aproveitamento estabelecidas 

nos artigos anteriores. 

A aferição do rendimento acadêmico do aluno nas 

atividades de estágio curricular, monografias e seminários, far-se-á 

conforme os regulamentos próprios baixados pelo Colegiado 

Competente. 

A aferição do rendimento acadêmico e a composição das 

notas far-se-ão de acordo com o estabelecido pelo Conselho 

Superior, observadas as especificidades de cada curso. 

Podem ser ministradas aulas de dependência e de 

adaptação de cada disciplina, em horário ou período especial, a 

critério da coordenadoria de cada curso. 

 

 

4.12 Revisão de Provas 
 

O acadêmico, ao receber o resultado das avaliações 

parciais e dos exames, se estiver em desacordo com a nota obtida, 

deve esclarecer qualquer dúvida sobre a avaliação, inicialmente, 

com o professor da disciplina. 

O acadêmico pode requerer revisão do resultado das 

avaliações parciais, bem como da nota dos exames, no prazo de 

24h, a partir da publicação do resultado, acompanhada de 

justificativa detalhada explicitando quais questões deseja revisão, 

caso sua inconformidade com a nota persista após esclarecimento 

com o professor. O pedido de revisão deve ser encaminhado na 

Secretaria Acadêmica que o remete ao Coordenador do Curso. 
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4.13 Expedição de Documentos 
 

A expedição de quaisquer documentos, tais como: 

Históricos Escolares, Certidões, Atestados, Declarações e outros 

documentos referentes à situação escolar do acadêmico são 

fornecidos pela Secretaria Acadêmica. O prazo de expedição dos 

documentos segue conforme quadro abaixo: 

Documento Valor (R$) Prazo para Entrega 

Aproveitamento de estudos 5,00 por 

disciplina 

15 dias úteis 

Calendário Escolar 5,00 2 dias úteis 

2.ª Chamada 50,00 72h para requerer 

Plano de disciplinas 

Cursadas 

5,00 por 

disciplina 

3 dias úteis 

Declaração/Atestado 5,00 3 dias úteis 

Diploma (2ª Via) 350,00 De acordo com o 

prazo estipulado 

pela UFMT-

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

Histórico Escolar 15,00 10 dias úteis 

Revisão de Prova 20,00 24h para requerer 

Colação de Grau ex-

tempore 

50,00 a marcar 

Trancamento de Matrícula 15,00 De acordo com o 

Calendário 

Transferência 50,00 20 dias úteis 

2ª via do boleto 2,50 por folha 2 dias úteis 

Mudança de turno 20,00 De acordo com o 

Calendário 

 

4.14 ENADE 
 

O ENADE-Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, 

sendo o registro de participação condição indispensável para a 

emissão do histórico escolar. Estão habilitados a participar do 

ENADE todos os estudantes em final de primeiro ano 

(ingressantes) e de último ano (concluintes) das áreas a serem 

avaliadas. O Ministério da Educação-MEC define, anualmente, as 

áreas propostas pela Comissão de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES), órgão colegiado de coordenação e supervisão 
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do SINAES. A periodicidade máxima de aplicação do ENADE a 

cada área será trienal. 

 

4.15 Assuntos Financeiros 
 

Todo assunto de caráter financeiro deverá ser tratado 

exclusivamente no Setor Financeiro da Instituição. 

Pagamento das Mensalidades – o pagamento das 

mensalidades poderá ser efetuado até o dia do vencimento em 

qualquer agência bancária. Após o vencimento, deverá ser paga 

exclusivamente no banco indicado no respectivo boleto bancário, 

com multa e os acréscimos nele estabelecidos. 

O valor total correspondente ao semestre letivo cobrado 

pela Instituição por conta da prestação dos serviços educacionais 

será dividido em até 6 (seis) parcelas iguais, mensais. Conforme o 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais o vencimento das 

parcelas ocorre sempre no dia 10 de cada mês, e deverá ser paga 

através de Boleto Bancário recebido pelo acadêmico. Havendo 

inadimplência, inicialmente a FAF manterá contato com o 

acadêmico por telefone. Mantendo-se a mesma, segue-se a 

notificação formal e devido protesto. 

Não recebimento do carnê ou equivalente. Se, até a véspera 

do vencimento da mensalidade, o acadêmico não tiver recebido o 

Carnê de Pagamento, deverá requerer o mesmo no setor 

financeiro. 

 

5 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

5.1 Atividades Complementares 
 

São atividades obrigatórias, constantes no projeto político-

pedagógico de cada curso de graduação, desenvolvidas por meio 

de palestras, seminários, encontros e outras atividades de cunho 

técnico-científico, programadas e/ou autorizadas pela Coordenação 

do Curso com um total de 120 horas. Essas atividades têm por 

finalidade oferecer ao acadêmico mais informações e inovações de 

cada área profissional e contribuir para sua formação profissional. 

O acadêmico só poderá colar grau após a conclusão da carga 

horária total exigida no Regulamento de Atividades Acadêmicas 

Complementares. 

As tarefas desempenhadas em estágio curricular obrigatório 
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não poderá ser computadas cumulativamente como atividades 

complementares. Em caso de dúvida procure o coordenador de seu 

curso. 

 

5.2 Trabalho de Conclusão de Curso-TCC 
 

A FAF optou por incluir a monografia no currículo dos 

cursos, por considerá-la requisito fundamental para a formação do 

bacharel e licenciado, pela proposta pedagógica do projeto de cada 

curso, que tem como incentivo à pesquisa, um dos instrumentos 

básicos para a obtenção do perfil desejado do formando. O trabalho 

final de graduação dos acadêmicos dos Cursos da FAF é realizado 

sob orientação de um professor dentro de um tema de livre escolha 

do estudante, relacionado aos temas específicos e 

complementares. O estudo conduz à realização de investigação 

científica e seu produto poderá vir a contribuir na construção de 

novos conhecimentos na área. 

 

5.3 Biblioteca 
 

Como órgão suplementar, a Biblioteca está vinculada à 

Diretoria Geral da Faculdade, relacionando-se sistemicamente com 

os demais setores e constituindo-se em ferramenta de apoio às 

atividades fins de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Deste 

modo, oferece à comunidade acadêmica o suporte informacional 

necessário ao desenvolvimento dos Cursos. 

O espaço físico da Biblioteca da Faculdade de Alta Floresta-

FAF abrange uma área de 360m2, distribuída da seguinte forma: 

155,55m2, utilizados para a disposição do acervo; 126,10m2, 

utilizados para a sala de leitura; 11,9m2, utilizados na construção do 

gabinete para estudo individual; 24,0m2, utilizados na construção do 

gabinete para estudo em grupo; 38,0m2, utilizados para a recepção 

e atendimento ao usuário; 9m2, gabinetes utilizados para orientação 

de pesquisa e monografia; 4,50 m2, utilizados para o arquivo; 13 

terminais utilizados para o acesso à internet, sendo os mesmos são 

utilizados para a consulta ao acervo. Perfazendo assim, um total de 

360m2 o espaço físico da atual Biblioteca da FAF, sendo que a 

Biblioteca definitiva do campus I terá área de 420m2, e, os próximos 

campi, a serem oportunamente construídos, terão a priori o mesmo 

espaço físico. 

A Biblioteca funciona de 2ª a 6ª feira das 13h às 17h e das 

18h 30 min. às 22h 35 min. e aos sábados, das 8h às 11h. 

Abrangendo as áreas de interesse dos acadêmicos, a 

Instituição oferece um acervo de obras didáticas e computadores 
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na Biblioteca, visando a atender professores e acadêmicos em 

suas atividades. 

São serviços inerentes à atividade da biblioteca: 

I - O atendimento à comunidade acadêmica; 

II - Serviço de referencia ao usuário presencial e remoto: 

auxílio na busca de informação e orientação no uso dos recursos 

informacionais e operacionais disponíveis na Biblioteca; 

III – Empréstimo domiciliar automatizado para usuários 

cadastrados: realização de empréstimos dos recursos 

informacionais da Biblioteca mediante cadastro e normas 

constantes no Regulamento de Empréstimos; 

IV – Consulta ao acervo local: consulta dos recursos 

informacionais através dos terminais de consultas locais; 

V – Consulta e pesquisa na internet: disponibiliza terminais 

de acesso à Internet possibilitando ao usuário ampliar as fontes e 

recursos de pesquisa; 

VI – Orientação e auxílio aos usuários na elaboração das 

normas da ABNT; 

VII – Visitas orientadas; 

VIII – Recepção dos calouros, acadêmicos e visitantes com 

o objetivo de inseri-los no ambiente da biblioteca apresentando sua 

infraestrutura funcional, serviços e recursos informacionais; 

IX – Divulgação das novas aquisições bibliográficas, 

inovações nos serviços oferecidos, de eventos de interesse da 

comunidade usuária em  meios de comunicação; 

Os prazos para empréstimos e a quantidade de acervo a ser 

retirada variam de acordo com o usuário: 

Usuário Obras Dias 

Acadêmicos de Graduação  4 4 

Acadêmicos de Graduação que 

estiverem fazendo Trabalho de 

Conclusão de Curso-TCC 

4 15 

Será cobrada multa de R$ 1,00 + 0,50 por dia de atraso, 

para cada exemplar emprestado. Mais informações sobre o 

funcionamento da biblioteca podem ser obtidas através do link: 

http://www.faflor.com.br/biblioteca.php  

 

 

5.4 Laboratório de Informática 
 

Os laboratórios de informática oferecidos à comunidade 

acadêmica estão estruturados para o atendimento das 

necessidades do grupo. Os laboratórios estarão à disposição dos 
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acadêmicos quando não utilizados por disciplinas. A Instituição 

disponibiliza dois laboratórios de informática. Os acadêmicos e 

professores podem utilizá-los para aulas, pesquisas e digitações de 

trabalhos. 

No ambiente dos laboratórios, é terminantemente proibido e 

passível de punições: 

 Comer, beber e fumar; 

 Utilizar os equipamentos para jogos, ou qualquer 

outro tipo de atividade incompatível com o trabalho 

das disciplinas e pesquisas; 

 Acesso de pessoas não autorizadas aos 

equipamentos; 

 Reconfigurar qualquer microcomputador ou 

impressora sem a autorização expressa do técnico 

responsável; 

 Instalar softwares originais ou cópias, nas máquinas, 

sem autorização prévia da pessoa responsável pelos 

laboratórios; 

 Utilizar programas para burlar o sistema; 

 Utilizar as máquinas do laboratório para acessar 

outras máquinas, via internet, sem a expressa 

autorização da pessoa responsável pelos 

laboratórios; 

 Demais posturas que não condizem com o uso 

adequado do laboratório ou perturbe os demais 

usuários. 

Além das normas gerais esclarecidas acima, ao entrar na 

rede, o acadêmico deve seguir rigorosamente as normas a seguir: 

 Comunique ao técnico sempre que algo de errado ou 

diferente do normal ocorrer ou descobrir uma falha 

de segurança na rede; 

 Ao encontrar uma sessão aberta, simplesmente 

feche-a; 

 Observar que os dados deverão ser salvos em 

mídias próprias (Pendrives), pois a Instituição não se 

responsabiliza por esses danos ou perda de 

qualquer arquivo. 

Em caso de dúvida procure o técnico do laboratório. Falta 

de informação não é justificativa para má utilização dos 

equipamentos ou outro tipo de infração, assim, pergunte antes e aja 

depois. 
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5.5 Avaliação Institucional e a CPA-Comissão Própria de 
Avaliação 

 

A avaliação institucional é um processo de gestão 

acadêmica que visa a potencializar o desenvolvimento institucional, 

bem como a conscientização de todas as partes envolvidas com a 

faculdade, mediante a responsabilidade e comprometimento que 

cada um exerce na cadeia do conhecimento, do saber, de acordo 

com os princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

Conforme regulamenta a Lei 10.861, e a Portaria MEC 

2051/2004, a avaliação das Instituições de Ensino Superior é 

efetuada interna e externamente. É função da Comissão Própria de 

Avaliação-CPA coordenar todos os processos internos de avaliação 

da Instituição, sistematizar e posteriormente informar os dados para 

o INEP. 

A Comissão Própria de Avaliação-CPA da FAF é composta 

por representantes de todos os segmentos de sua comunidade 

(Docentes, Discentes e Técnico-Administrativos), bem como de 

membros da comunidade externa. 

 

 

5.6 Ouvidoria 
 

A Ouvidoria da Faculdade de Alta Floresta-FAF foi criada 

para garantir um canal permanente de comunicação e maior 

aproximação entre a Direção, comunidade externa e interna, 

garantindo através de um processo ágil um acompanhamento 

personalizado. Através desse canal de comunicação, a comunidade 

acadêmica pode enviar denúncias, reclamações, elogios, 

solicitações e sugestões. Todos os acadêmicos, docentes e 

técnico-administrativos tem acesso à ouvidoria. Esse canal de 

comunicação esta disponível pelo e-mail ouvidoria@faflor.com.br 

 

5.7 NAP – Núcleo de Atendimento Psicopedagógico 
 

O NAP da Faculdade de Alta Floresta tem por objetivo geral 

promover, por meio de orientação e aconselhamento 

psicopedagógico, o bem estar dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais, contribuindo assim para o processo de ensino 

aprendizagem do aluno e do docente. Para os casos que se fizer 

necessário atendimento mais especializado, o NAP deverá sugerir 

o devido encaminhamento. As atividades do NAP (orientações e 

mailto:ouvidoria@faflor.com.br
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aconselhamentos), quando executados por profissional responsável 

serão registradas em formulários específicos, respeitando o critério 

de sigilo profissional. 

 

 

5.8 NE – Núcleo de Empreendedores 
 

O Núcleo de Empreendedores - (NE) é de fundamental 

importância para o aprendizado do acadêmico, pois, além de 

representar a união dos conhecimentos práticos e teóricos, é mais 

um meio de integração da Instituição com a comunidade no 

cumprimento de seu papel social, na perspectiva do 

desenvolvimento de uma economia local e regional. 

O Núcleo de Empreendedores funciona nas dependências 

da FAF em Alta Floresta, com sala própria, móveis, aparelhos e 

diretoria própria. Destina-se a propiciar aos acadêmicos dos Cursos 

de Bacharel em Ciências Contábeis e Administração, atividades 

práticas e sociais que complementem sua formação acadêmica. 

Para participar do Núcleo de Empreendedores entre em contato 

com o professor responsável do seu curso. 

 

 

5.9 Revista de Iniciação Científica da Faculdade de Alta 
Floresta  
 

A iniciação científica é uma atividade de investigação, 

realizada por estudantes de graduação no âmbito de projeto de 

pesquisa, orientados por professores qualificados, e que visa ao 

aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao 

desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no 

confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. A REFAF 

– Revista de Iniciação Científica está disponível no site da 

Instituição. 

 

5.10 Jornais da Faculdade de Alta Floresta-FAF 
 

O Jornal das Faculdades é impresso, contendo notícias dos 

eventos, sobre a Faculdade, artigos dos Coordenadores de Curso, 

dos professores, acadêmicos, egressos, entre outros. O Jornal das 

Faculdades tem a edição mensal. 

O Informativo Rekadu é construído na forma de Blog, com 

posts semanais. Os materiais publicados são desenvolvidos pelos 

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis e revisados pelos 

professores do curso. 
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O Informativo AdministraSempre são informações semanais 

destinados aos acadêmicos, egressos, professores, empresários e 

afins da área da Administração. Os materiais publicados são 

desenvolvidos pelos acadêmicos e docentes do curso de 

Administração e revisados pelos responsáveis do Conselho 

Editorial. 

 

 

 

5.11 Estágio Curricular Supervisionado 
 

Para obtenção do diploma, os alunos dos cursos de 

bacharelado em Administração da Faculdade de Alta Floresta-FAF 

deverão realizar um estágio curricular supervisionado junto a 

instituições, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

O estágio curricular supervisionado constitui-se de um 

conjunto de atividades discentes que visa à complementação do 

ensino e da aprendizagem e é planejado, supervisionado e 

avaliado por professores de cada curso, de conformidade com o 

currículo, os programas e o calendário escolar, a fim de se 

constituir em instrumento de integração dos alunos à atividade 

profissional, através de treinamento, de prática e de 

aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e de relacionamento 

humano. 

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades 

do estágio serão levados a efeito sob a responsabilidade da 

Coordenação do Curso a que pertence, com a co-participação da 

instituição que oferecer o campo de estágio. 

 

 

5.12 Monitoria 
 

O Programa de Monitoria da FAF constitui-se em atividade 

de formação e aperfeiçoamento acadêmico na matéria em que ele 

seja monitor. Para tanto, o Programa prevê como critérios de 

qualidade o envolvimento do estudante-monitor com a disciplina, o 

professor, a metodologia adotada e os estudantes matriculados na 

disciplina. Essa interação é considerada fundamental para 

caracterizar o Programa e suas finalidades, e deve ser explicitada 

claramente no plano elaborado para o monitor.  A prática da 

Monitoria no contexto educativo data de longo tempo e se define 

como processo pelo qual alunos auxiliam alunos na situação 

ensino-aprendizagem. 
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A monitoria, como procedimento pedagógico, tem 

demonstrado sua utilidade à medida que atende às dimensões 

“política, técnica e humana da prática pedagógica.” (CANDAU, 

1986, p. 12-22). 

 

 

 

5.13 Projetos de Extensão 
 

A extensão da FAF é um processo educativo, cultural e 

científico, que se articula ao ensino e à iniciação a pesquisa de 

forma indissociável, e que viabiliza a relação transformadora entre 

a Faculdade e a sociedade. 

As atividades de extensão serão consideradas como parte 

inerente ou etapa integrante dos processos de produção de 

conhecimento e não como algo à parte desses processos. 

São considerados Cursos de Extensão aqueles que, 

ofertados à comunidade, objetivem a socialização do conhecimento 

acadêmico, potencializando o processo de interação Faculdade-

Sociedade, por meio da execução de calendário próprio e conteúdo 

programático. 

Os Cursos de Extensão devem articular a comunidade 

acadêmica com as necessidades concretas da sociedade, num 

confronto permanente entre a teoria e a prática, como pré-requisito 

e conseqüência dos diversos programas de extensão. 

Os Cursos de Extensão serão executados sob a forma de 

Cursos Temáticos de Curta Duração, de Cursos de Atualização e 

de Difusão Cultural, sem, contudo se qualificarem como de 

graduação ou de pós-graduação e estarão abertos a candidatos 

que atendam aos requisitos estabelecidos para cada caso. 

 

5.14 Programa de Nivelamento 
 

O nivelamento tem por objetivo esclarecer as principais 

dúvidas e fortalecer os conhecimentos que capacitarão os alunos a 

acompanhar e melhorar seu desempenho nas disciplinas da matriz 

curricular de seu curso. Com os seguintes temas: Língua 

Portuguesa, Matemática e Contabilidade Básica. 

 

 

 


