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1. MANTENEDORA
A Faculdade de Ciências Empresariais - FACEMP, com sede em Santo
Antonio de Jesus - BA é um estabelecimento de ensino superior particular,
mantido pelo Centro de Estudos Superiores de Santo Antonio de Jesus S/C
– CENSO.

2. MISSÃO E VISÃO
A Facemp tem como missão “Atuar na formação integral do homem,
possibilitando a sua contribuição para o desenvolvimento do seu
espaço de inserção”.
A sua visão é a de “ser uma referência como Instituição que promove
o desenvolvimento educacional e socioeconômico da região, através
do Ensino Superior”.
Esta meta coloca-se como uma forma de atingir a maioria dos campos
profissionais através da interação dinâmica com a sociedade, o que define os
campos de atuação acadêmica presentes e futuros da Instituição.

3. REGIME ACADÊMICO, VAGAS ANUAIS,
TURNO DE FUNCIONAMENTO E
DIMENSÃO DAS TURMAS
O ano letivo é de no mínimo 200 (duzentos) dias letivos, em 02 (dois)
períodos de no mínimo 100 (cem) dias letivos cada, nos quais não se inclui o
tempo reservado a exame final. O calendário escolar determinará o início e o
encerramento dos períodos letivos.
Os cursos de Administração Ciências Contábeis e Pedagogia serão
ministrados em 08 (oito) semestres, com dois ingressos anuais. A cada
semestre letivo o curso oferecerá 60 (sessenta) vagas para Administração e
50 (cinquenta) para Ciências Contábeis e Pedagogia.
Em relação ao Curso de Direito, serão oferecidas 100 vagas anuais, no
regime semestral, sendo 50(cinquenta) vagas para o turno vespertino e 50
(cinquenta) para o turno noturno.
Para os cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia
da Produção e Serviço Social, serão oferecidas 100 vagas, no regime
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semestral, sendo 50(cinquenta) vagas para o turno vespertino e 50
(cinquenta) para o turno noturno.
Os cursos de Tecnólogos em Redes de Computadores e Análise de Sistemas
são ministrados em 05 (cinco) semestres, com dois ingressos anuais. A cada
semestre letivo estes cursos oferecem 50 (cinquenta) vagas.
Os cursos de Tecnólogos em Logística e Recursos Humanos são ministrados
em 04 (quatro) semestres, com duas entradas anuais. A cada semestre letivo
estes cursos oferecem 50 (cinquenta) vagas.

4. MATRÍCULA
A FACEMP adota o sistema de matrícula seriado/semestral, observando-se a
compatibilidade de horário entre as disciplinas e os limites mínimo e máximo
de integração semestral estabelecido.
A matrícula dos novos alunos será efetuada em prazo determinado logo após
a divulgação do resultado do processo seletivo.
Para renovação da matrícula semestral, o aluno deverá estar em dia
com as obrigações financeiras no semestre findo, com a 1ª
mensalidade do semestre quitada, documentação atualizada e sem
pendências junto à biblioteca da Faculdade.
O aluno que não estiver regularmente matriculado não poderá frequentar as
aulas e não terão validade quaisquer atividades acadêmicas do período.
É também obrigatório que o aluno participe presencialmente de, pelo menos,
75% das atividades acadêmicas de cada semestre.
Estágios Supervisionados, atividades extracurriculares e disciplinas
obrigatórias que, em virtude da carga horária do curso não seja possível
disponibilizá-las no turno de opção do estudante, serão oferecidas aos
sábados ou no turno oposto (vespertino ou matutino) àquele em que o aluno
se encontra regularmente matriculado.

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A Faculdade funciona de 2ª a 6ª feira, das 13h às 22h.
Os sábados são considerados dias letivos, podendo ser oferecidas disciplinas
obrigatórias constantes da grade curricular, conforme horários divulgados
pelas coordenações dos cursos.
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6. SITE
O site da FACEMP www.facemp.edu.br dispõe de informações importantes
sobre a instituição, seus projetos, cursos de graduação e pós-graduação, etc.
Através dele, você também pode ter acesso ao acervo biblioteca física e da
virtual Pearson, e ao funcionamento de diversos setores.
Não deixe de visitá-lo com frequência. Ele certamente será um grande
aliado em todos os momentos da sua graduação

7. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
ACADÊMICO
A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento.
As atividades escolares, na forma de provas e testes, seminários ou
quaisquer outros tipos de verificação, todos eles previstos no plano de curso
da disciplina, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno.
O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades escolares e
no exame final.
Em cada semestre letivo,
avaliação.

haverá duas unidades. Para cada uma, uma

O aluno que deixar de comparecer às provas referentes à primeira e segunda
unidades na data fixada, por motivos de doença infectocontagiosa, licença
maternidade ou outros casos previstos em Lei, é concedida segunda
chamada nas datas fixadas no Calendário Acadêmico, na forma definida pela
Instrução Normativa FACEMP 001/2013 e mediante comprovante de
pagamento da taxa de segunda chamada.
Para poder realizar a segunda chamada de uma disciplina, o aluno deve
requerê-la por escrito à Secretaria Acadêmica, no prazo de até 3 (três)
dias úteis, contados da data de realização da avaliação da disciplina.
A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em
grau numérico de zero a dez com 1 (um) decimal e sem arredondamentos.
Atribui-se nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se à verificação
prevista, na data fixada, bem como ao que na sua realização se utilizar de
meios fraudulentos.
8
O
s
8
l

A prova final realizada ao fim do semestre letivo visa a avaliação da
capacidade de domínio do conjunto da disciplina, e a ela será submetida o
aluno que não obtiver média 7,0 (sete) no decorrer das avaliações
progressivas.
Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) às aulas e demais atividades escolares, é aprovado:
I.Independentemente do exame final, o aluno que obtiver média mínima de
aproveitamento não inferior a 7,0 (sete) nas notas dos exercícios escolares;
II. Mediante exame final, o aluno que obtiver nota final não inferior a 5,0
(cinco), nota esta calculada pela média ponderada entre as notas de
aproveitamento e a nota de exame final, com pesos 7 e 3 (sete e três),
respectivamente.
III. As médias são apuradas até a primeira casa decimal e sem
arredondamentos.
IV. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas
mínimas exigidas, repetirá a disciplina estando sujeito, na repetência, às
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidos.

7.1 CÁLCULO DA MÉDIA FINAL APÓS
PROVA FINAL
A prova final, realizada no final do período letivo, ocorrerá quando o aluno
não obtiver a média mínima de 7,0 (sete) nas avaliações das unidades. Para
aprovação com a prova final o aluno deverá obter a média final não inferior a
5,0 (cinco), cujo cálculo será feito conforme abaixo:
Média Final = (7 x média das unidades + 3 x prova final )
10
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7.2 PROVA FINAL – CÁLCULO DA NOTA
MÍNIMA PARA APROVAÇÃO
Calcula-se a nota mínima da prova final necessária à obtenção de média final
para aprovação da seguinte forma:
Nota Mínima da Prova Final para aprovação = 50 - (7 X média das unidades)
3

Cabe realçar que para a realização da prova final com possibilidade de
aprovação o aluno deverá obter na disciplina, média das unidades igual ou
superior a 3,0 (três).
A seguir, são apresentados alguns exemplos de médias obtidas nas unidades
e a nota na prova final mínima necessária à aprovação em cada situação:

Média das unidades

Prova Final - nota mínima para aprovação

3,0

9,7

3,5

8,5

4,0

7,4

4,5

6,2

5,0

5,0

5,5

3,9

6,0

2,7

6,5

1,5
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8. TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO
DE ESTUDOS
Serão aceitas transferências de alunos regulares de outras IES (Instituição
de Ensino Superior), e entre os Cursos Facemp, na hipótese da existência de
vagas e mediante processo seletivo, conforme disposições normativas.
A documentação pertinente à transferência poderá ser cópia a ser
autenticada na Faculdade e deverá ser apresentada pelo próprio interessado
na vaga.
O aluno transferido estará sujeito às adaptações curriculares que se fizerem
necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de
origem, desde que compatível com o a matriz curricular da Facemp e
observados as normas da legislação pertinente (ver item 11).
A aceitação de transferência facultativa ocorrerá no início de cada período
letivo e para os casos de transferência ex–ofício, em qualquer semestre
letivo desde que respeitadas às exigências legais.
Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade concede
transferência de aluno nela matriculado. Quando da ocorrência de vaga, a
Faculdade poderá abrir matrículas no semestre a transferidos e portadores
de diploma e nas disciplinas de seu curso de graduação a alunos não
regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com aproveitamento,
mediante processo seletivo.
O aluno deverá dirigir-se à Secretaria Acadêmica, preencher formulário
próprio. A solicitação será transformada em processo e encaminhada à
Coordenação Acadêmica que, após análise, levando em conta critérios préestabelecidos, deferirá ou não o pedido.
Qualquer que seja o resultado, o aluno será informado.
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9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares
obrigatórios, enriquecedores e implementadores do perfil do formando, sem
que se confundam com estágio curricular supervisionado.
As Atividades Complementares são componentes curriculares que podem
ocorrer dentro e fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e
atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade,
especialmente nas relações com o mundo de trabalho e com as ações de
extensão junto á comunidade.
Os alunos devem cumprir obrigatoriamente a carga horária de Atividades
Complementares estipulada na grade curricular especifica do seu curso.
No Regulamento de Atividades Complementares, disponível no site da
FACEMP, estão os eventos e as condições para enquadramento e
aproveitamento como as atividades complementares.
O aluno nunca deve deixar de pegar os certificados e declarações de
cursos e eventos que tenha participado. A apresentação destes
certificados e declarações são indispensáveis na comprovação da
participação e da carga horária para fins de aproveitamento e
cumprimento das Atividades Complementares.
Cabe observar que os comprovantes de eventos aproveitáveis como
Atividades Complementares, só serão aceitos se apresentarem data de
realização posterior ao ingresso no curso.

10. FREQUÊNCIA
A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. Somente em casos
especiais é permitida a justificativa de faltas: doenças infectocontagiosas,
serviço militar e licença maternidade. Em caso de problemas de saúde, é
necessária a comprovação por atestado médico, até 72 h após a
manifestação da doença, entendido que não significa abono de falta.
Os cursos são presenciais e independentemente dos demais resultados
obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtenha
frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades programadas. A verificação e registro da frequência são de
responsabilidade do professor e seu controle é feito pela Secretaria
Acadêmica.

12

11. APROVEITAMENTO E DISPENSA DE
DISCIPLINAS
Poderá ser concedido ao aluno transferido ou recém-ingresso pelo processo
seletivo, desde que tenha sido aprovada na matéria em outra IES. A
compatibilidade da(s) disciplina(s) cursada(s) com a(s) ministrada(s) pela
FACEMP poderá(ão) ensejar o aproveitamento. Neste processo, serão
considerados, principalmente: ementa, conteúdo programático e carga
horária da disciplina sob análise.
A solicitação deverá ser solicitada à Coordenação do Curso através
da Secretária Acadêmica que fornecerá formulário, requererá as
documentações comprobatórias e fornecerá as demais orientações
pertinentes ao processo.
O prazo de solicitação de aproveitamento de disciplina é até 15 (quinze)
dias após amatrícula.

12. TRANCAMENTO
O aluno poderá solicitar trancamento de matrícula por disciplina ou da
matrícula geral, em qualquer semestre do curso (exceto no semestre de
ingresso), conforme disposição normativa.
É concedido o trancamento geral de matrícula para efeito de interrupção
temporária dos estudos, cabendo ao aluno a obrigatoriedade de matricularse no semestre seguinte ou requerer novo trancamento, observando-se os
limites normativos da Faculdade.
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13. ABANDONO DO CURSO
O abandono do curso implica perda de vaga, e só haverá retorno
mediante realização de novo processo seletivo.

14. REGULAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Os laboratórios de Informática funcionam das 14h às 22h de
segunda a sexta-feira.

Para ter acesso aos laboratórios de informática o aluno deverá cadastrar-se
a fim de obter uma senha.
É garantido ao aluno a disponibilidade de, pelo menos, um Laboratório
Office/Desenvolvimento aberto e disponível para que seus trabalhos
sejam desenvolvidos.
A Faculdade reserva-se ao direito de, por necessidade de manutenção
ou por interrupção das atividades regulares em razão de algum evento
promovido pela instituição, suspender temporariamente, o funcionamento
dos Laboratórios.

14.1. DO ACESSO DOS USUÁRIOS AOS
LABORATÓRIOS
Os professores, alunos e os colaboradores têm acesso às instalações do
Laboratório, desde que estejam com suas senhas devidamente
cadastradas e ativadas.
É proibido acesso de qualquer pessoa que não seja usuário cadastrado
aos Laboratórios, salvo com autorização de um dos responsáveis pela
área acadêmica: Diretor, Coordenador de Curso ou Secretário.
14

14.2. USUÁRIOS
Pode cadastrar-se como usuário do Laboratório, todo docente, discente e
colaboradores da FACEMP.
Cada usuário recebe uma senha de acesso, sendo de sua
responsabilidade o sigilo e a alteração periódica da mesma.
É terminantemente proibido degustar ou ingerir qualquer tipo de
alimento ou fumar dentro dos Laboratórios de Informática.
É obrigação de todo usuário deixar a bancada limpa, após a utilização do
equipamento.

14.3. SEGURANÇA
A FACEMP não se responsabiliza pela guarda, na rede, do conteúdo das
pastas ou arquivo dos usuários dos laboratórios de informática. Cabe ao
usuário manter cópia de segurança atualizada dos recursos.

14.4. DISCIPLINA
É de responsabilidade de cada aluno, do professor e do auxiliar de
laboratório de plantão, manter a disciplina e a ordem no laboratório de
informática.
Após a conclusão do curso, transferência, cancelamento de matrícula ou em
situação de abandono, o aluno será automaticamente descredenciado como
usuário dos laboratórios, cabendo à Secretaria, proceder a comunicação
formal sobre o afastamento do mesmo.
Todo discente deve ter conhecimento e zelar pelo Regime Disciplinar
Discente.
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14.5. UTILIZAÇÃO
O Laboratório deve ser utilizado unicamente nas atividades acadêmicas
desenvolvidas sob condução da FACEMP.
A instalação de softwares nos laboratórios é de competência exclusiva dos
funcionários responsáveis por estes ambientes.
Fica terminantemente proibida a utilização de jogos eletrônicos nos
laboratórios. Em situações especiais, nos quais os jogos venham a ser
objeto de estudo, o usuário deverá, previamente, solicitar autorização por
escrito junto à Coordenação do Curso.
Quando solicitado pelo professor ou pelo auxiliar de laboratório, o usuário
deverá obrigatoriamente mostrar a atividade que está desenvolvendo.

15. BIBLIOTECA
Na FACEMP, a biblioteca funciona de segunda a sexta, das 13h às 22h
e aos sábados das 13h às 17h (quando houver atividades previstas no
Calendário Acadêmico).
A biblioteca tem por objetivo colocar à disposição da comunidade acadêmica
material para consulta - nas suas dependências ou através de empréstimo
por prazo estipulado – a fim de possibilitar aos seus usuários a oportunidade
de desenvolver e ampliar as possibilidades de pesquisa, aprofundamento e
atualização dos conhecimentos.
Ao ser matriculado, o aluno está automaticamente inscrito como usuário.
Pelo atraso na entrega de publicações tomadas por empréstimo, são
cobradas multas pecuniárias crescentes além da perda do direito para
retirar obras a título de empréstimo.
Em caso de extravio ou dano a qualquer obra do acervo da biblioteca é
cobrado o valor correspondente à sua reposição.
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16. NAPE
O NAPE é o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico ao Estudante.
É um serviço oferecido pela FACEMP aos estudantes de graduação e pósgraduação da instituição, sem ônus para os mesmos. Este serviço
oferecerá acompanhamento educacional, profissional e/ou pessoal, a
depender a demanda de cada estudante.
O NAPE atualmente conta com uma psicóloga e uma psicopedagoga, que
oferecem os serviços de acolhimento, acompanhamento, orientação e
coaching.
Os atendimentos precisam ser marcados com antecedência na
Coordenação Acadêmica.

17. OUVIDORIA
A ouvidoria da FACEMP foi criada com o intuito de servir como mediadora,
facilitadora, da comunicação entre os estudantes, a comunidade e as
instâncias administrativas da instituição. É um instrumento útil para que a
FACEMP possa estar constantemente melhorando os seus serviços.
Caso o aluno tenha alguma sugestão, reclamação, dúvida ou elogio sobre a
faculdade e suas instâncias pode se utilizar da ouvidoria. As solicitações,
desde que identificadas, são sempre respondidas.
A ouvidoria está disponível através da caixa de sugestões localizada na
Secretaria Acadêmica, no site da FACEMP ou pessoalmente com a
ouvidora que se encontra presente na instituição nas segundas e terçasfeiras das 14h às 22 h.
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18. OBSERVAÇÕES GERAIS
a) A utilização do nome da Faculdade em eventos ou atividades externas
dependerá de prévia autorização do Diretor, devendo ser solicitado através
de requerimento junto à Secretaria Acadêmica.
b) A reserva para o uso de equipamentos de som, áudios-visuais,
Laboratórios, Biblioteca ou outro espaço que se fizer necessário para
desenvolvimento de atividades acadêmicas deverá ser feita previamente
pelo professor à Coordenação de Curso, com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis.
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