


Prezado/a Aluno/a,

Seja bem-vindo/a à Faculdade Paiva Andrade!
É com alegria que o/a recebemos para a sua trajetória de vida 
acadêmica em nossa Instituição.
Compreendemos que a jornada no Ensino Superior tem por característica 
proporcionar e incutir nos/as alunos/as uma postura autônoma e 
independente. Contudo, é comum neste percurso a existência de dúvidas 
de como se conduzir em um ambiente universitário.
Por esse motivo, apresentamos o Guia Acadêmico FPA para ajudá-lo/a
a conhecer as normas e os procedimentos acadêmicos. Sua leitura 
é indispensável para nortear a execução de todos os serviços e 
encaminhamentos necessários.
Contamos com a sua atenção às orientações e, nesta expectativa, 
desejamos a você um excelente aproveitamento.
A FPA fará o que estiver ao alcance para lhe proporcionar o melhor.

Cristiano Lima de Paiva Andrade
Diretor Geral 

Apresentação
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A Faculdade Paiva Andrade – FPA, credenciada pela Portaria MEC n° 723, 
de 27 de julho de 2018, D.O.U. de 30.07.2018, oferece ensino superior de 
qualidade, nas modalidades de graduação e pós-graduação.  
Pautada	em	uma	proposta	filosófica	de	educação	integral,	a	FPA	tem	
como foco desenvolver, no aluno, as competências, habilidades e atitudes 
que promovam seu crescimento intelectual, sociocultural, ético e postura 
empreendedora, e que favoreçam sua inserção no mercado de trabalho. 
Com	o	corpo	docente	qualificado,	constituído	por	profissionais	que	aliam	
teoria e prática norteadas em projetos pedagógicos atualizados, somado 
a formação de parcerias estratégicas com outras instituições, fazem 
da FPA a instituição pronta a lhe conduzir à realização de seus projetos 
acadêmicos	e	profissionais.

Conheça a FPA
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Nossa Missão – O que queremos
Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, 
cultural e ambiental da sociedade cearense e brasileira, 
a partir da oferta de cursos superiores de graduação
e pós-graduação, articulando a teoria com a prática 
e de maneira indissociável o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão, bases da Educação Superior.

Nossa Visão – Onde queremos chegar
Ser uma importante instituição de ensino do Estado 
do Ceará orientada para o mercado de trabalho, para 
a melhoria da educação em todos os níveis e para a 
formação de cidadãos..

Nossos Valores - O que defendemos
• Educação como meio de transformação.
• Sustentabilidade socioeconômica e ambiental.
• Valorização da cultura regional e brasileira.
• Formação centrada na ética e na valorização
 do ser humano.
• Conscientização cidadã para a formação de pessoas 

comprometidas, respeitadas e cientes de seus 
papéis frente à sociedade.

• Egressos com consciência acerca de suas histórias 
de transformação frente a si e ao próximo.

Princípios
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Diretor Acadêmico
Responsável por dirigir os processos de ensino, pesquisa e extensão, 
respondendo pelos planejamentos e ações nas áreas acadêmicas 
e pedagógicas dos cursos, fazendo cumprir o Regimento Geral, 
considerando o envolvimento dos/as alunos/as, professores/as e 
coordenadores/as da FPA. 

Coordenador Pedagógico
Responsável por supervisionar as atividades de ensino dos cursos de 
graduação e pós-graduação e as ações acadêmicas de pesquisa e 
extensão, desenvolvidas pelos professores/as e alunos/as da FPA. 

Coordenadores/as dos Cursos
Responsável por coordenar, avaliar e supervisionar o curso de graduação, 
fazendo cumprir o Regimento Geral, o calendário acadêmico, a carga 
horaria e todos os programas, eventos e reuniões que correspondam às 
exigências necessárias a integralização curricular do curso. 

Coordenador do Centro de Apoio ao Estudante – CAE
Responsável por coordenar os órgãos: Núcleo Atendimento 
Psicopedagógico – NAP; Núcleo de Bolsas e Incentivos; Núcleo de 
Estágio e Carreira; Núcleo de Relacionamento e Integração Estudantil;
Núcleo de Retenção e o Programa de Ouvidoria da FPA. A missão do 
CAE é acolher os/as alunos/as em suas expectativas e necessidades 
psicossociais, socioeconômicas, de integração, de convivência e de 
sociabilidade em sua vida acadêmica na FPA.

Coordenador do Núcleo de Estágios Acadêmicos
Responsável por	gerir,	orientar	e	fiscalizar	todas	as	etapas	que	
correspondam às necessidades particulares das disciplinas destinadas 
aos Estágios Acadêmicos.

Gestão acadêmica
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Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPEX
Responsável por executar o programa do Núcleo de Pesquisa e 
Extensão - NUPEX, seguindo as normas referentes à  seleção, à 
avaliação e aos prazos dos projetos de pesquisa e extensão iniciaçao 
científica	e	monotoria	estabelecidos	pela	FPA.

Secretário Acadêmico
Responsável por organizar, resguardar, controlar e supervisionar as 
documentações acadêmicas dos cursos de graduação, graduação 
tecnológica e pós-graduação da FPA.

Secretário Docente
Responsável por organizar, entregar, supervisionar, receber e arquivar 
documentos e materiais acadêmicos relacionados a função dos 
professores dos cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-
graduação da FPA.

Professor
Responsável por elaborar o plano de ensino e ministrar a disciplina 
com metodologias que possam garantir ao/à aluno/a a assimilação 
dos	conteúdos	em	experiências	que	proporcionem	reflexões,	
competências e habilidades conforme objetivos do Projeto 
Pedagógico do Curso. 
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A FPA oferece cursos de graduação, graduação licenciatura e graduação 
tecnológica. Todos os cursos apresentam projeto pedagógico atualizado, 
com foco no mercado de trabalho e na formação de empreendedores. 
Com componentes curriculares baseados nas diretrizes de ensino do 
Ministério da Educação, os cursos estabelecem conteúdo mínimo de 
disciplinas, atividades complementares, projetos interdisciplinares, 
estágios supervisionados e trabalhos de conclusão de curso a serem 
cumpridos para que possa ser conferido diploma de conclusão de curso 
superior aos estudantes que completam a carga horária total do curso ao 
qual estão vinculados. 
Entenda as diferenças entres as modalidades de graduação:

GRADUAÇÃO BACHARELADO
É a formação de	profissionais	de	perfil	generalista,	nas	grandes	áreas	do	
conhecimento humano, durante 4 ou 5 anos, conforme o curso, dando 
o	título	de	bacharel,	que	garante	o	exercício	da	profissão	no	mercado	ou	
em pesquisa.

      Administração  
O Bacharel em	Administração	é	o	profissional	responsável	pelas	atividades	
de planejamento, organização, liderança e controle de resultados da 
organização. Atuando como agente de mudança nas organizações, 
deve possuir visão empreendedora e uma sólida formação em gestão de 
negócios.	A	profissão	de	administrador	é	regulamentada	pelo	Conselho	
Regional de Administração. 
O curso de Administração da FPA promove a formação de administradores 
por meio do desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 
requeridas pelo mercado de trabalho: visão estratégica, inovação, ética e 
responsabilidade social e ambiental.

Cursos ofertados 100% presenciais

Turno de Funcionamento

Integralização Curricular Mínimo de 8 (oito) semestres e 
máximo de 14 (quatorze) semestres

Noturno

Regime de Matrícula
Regime

Semestral
Seriado Semestral

Carga Horária e Duração 3.360 horas – 8 semestres

100
Presencial
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GRADUAÇÃO LICENCIATURA
É um curso de nível superior, de graduação plena, para a formação de 
professores da educação básica e média, com duração de 4 a 5 anos.

      Pedagogia
O	Pedagogo	é	o	profissional	responsável	pela	administração	escolar,	
supervisão de ensino, apto a lecionar para as cinco primeiras séries 
do Ensino Fundamental, desenvolver material didático para Educação 
Especial e atuar na orientação educacional, prestando assistência 
pedagógica para estudantes. No mercado corporativo, pode desenvolver 
projetos educacionais, sociais e culturais para empresas, instituições e ONGs, 
desenvolver e aplicar treinamentos para funcionários e colaboradores.
O curso de Pedagogia da FPA objetiva a formação de um educador pronto a 
atuar em espaços escolares e não escolares, utilizando as novas tecnologias 
de informação e comunicação, focando sua atuação no trabalho coletivo.

      Ciências Contábeis
O Bacharel em	Ciências	Contábeis	é	o	profissional	responsável	pela	gestão	
da	contabilidade	das	empresas	e	atua	com	questões	tributárias,	fiscais	
e trabalhistas, além de exercer importante papel na tomada de decisão 
em processos de aquisição e fusão de empresas. O curso de Ciências 
Contábeis	da	FPA	busca	a	formação	de	profissionais	capazes	de	executar	o	
processamento das informações contábeis nas organizações. E mais: forma 
contadores aptos a utilizar informações e tomar decisões estratégicas, visando 
conduzir	a	organização	em	busca	da	eficiência	e	eficácia	organizacional.

Turno de Funcionamento

Turno de Funcionamento

Integralização Curricular

Integralização Curricular

Mínimo de 8 (oito) semestres e 
máximo de 14 (quatorze) semestres

Mínimo de 8 (oito) semestres e 
máximo de 16 (dezesseis) semestres

Noturno

Noturno

Regime de Matrícula
Regime

Regime de Matrícula
Regime

Semestral
Seriado Semestral

Semestral
Seriado Semestral

Carga Horária e Duração

Carga Horária e Duração

3.160 horas – 8 semestres

3.460 horas – 8 semestres

100
Presencial

100
Presencial



GuiaAcadêmico

12

GRADUAÇÕES TECNOLÓGICAS
É um curso superior, de nível tecnológico, que visa a aquisição de 
competências	específicas	para	gestão	de	processos	e	produção	de	bens	
e serviços, com duração de 2 a 3 anos. . 

      Gestão Financeira
O Gestor Financeiro	é	o	profissional	responsável	por	planejar,	investir,	
otimizar	recursos,	analisar	demonstrações	financeiras,	entender	a	
viabilidade de projetos e avaliar como a mudança no cenário econômico 
afeta as organizações. O curso de Gestão Financeira da FPA objetiva a 
formação	de	profissionais	com	visão	integral	do	negócio,	com	amplos	
conhecimentos	das	técnicas	e	demonstrativos	financeiros,	buscando	o	
sucesso	financeiro	da	empresa	em	que	atuam.	

Turno de Funcionamento

Turno de Funcionamento

Integralização Curricular

Integralização Curricular

Mínimo de 4 (quatro) semestres e 
máximo de 8 (oito) semestres

Mínimo de 4 (quatro) semestres e 
máximo de 8 (oito) semestres

Noturno

Noturno

Regime de Matrícula
Regime

Regime de Matrícula
Regime

Semestral
Seriado Semestral

Semestral
Seriado Semestral

Carga Horária e Duração

Carga Horária e Duração

1.760 horas – 4 semestres

1.760 horas – 4 semestres

      Gestão de Recursos Humanos
O Gestor de Recursos Humanos	é	o	profissional	responsável	pelos	
processos relacionados às pessoas nas organizações, ao comportamento 
organizacional, à satisfação dos funcionários e ao desenvolvimento 
organizacional. Executa diversos subsistemas de recursos humanos e atua 
na gestão do maior ativo das empresas: seus colaboradores. O curso de 
Gestão	de	Recursos	Humanos	da	FPA	tem	como	objetivo	formar	profissionais	
competentes, atualizados e inovadores, com conhecimentos, habilidades e 
atitudes orientadas para resultados no campo da gestão de pessoas.

100
Presencial

100
Presencial
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Integralização Curricular
Organização das atividades curriculares de cada curso, indicando 
os tipos de disciplinas (obrigatórias, optativas e eletivas), a carga 
horária (teórica e prática), as equivalências, os pré-requisitos de cada 
componente curricular (disciplina, estágio, atividade complementar e/ou 
trabalho de conclusão de curso).
Para organizar sua vida universitária, o aluno deve conhecer a organização 
curricular do seu curso para saber quais disciplinas deverá cumprir, as 
cargas horárias de cada uma delas, o tempo de duração do curso, bem 
como se orientar para a realização das atividades complementares, dos 
projetos interdisciplinares e projetos integradores semestrais e do trabalho 
de conclusão de curso.

Projeto Pedagógico de Curso - PPC
É o instrumento de concepção de ensino e aprendizagem de um curso e 
apresenta	características	de	um	projeto,	no	qual	devem	ser	definidos	os	
seguintes componentes:
1.	 Concepção	do	Curso:	contextualização,	objetivos	e	perfil	do	egresso.
2. Estrutura do Curso: currículo, corpo docente, corpo técnico-

administrativo e infraestrutura. 
3. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 

e do curso.
4. Instrumentos normativos de apoio: composição do colegiado, 

procedimentos de estágio, TCC, etc.).

Matriz Curricular
É a disposição ordenada de componentes curriculares que constituem a 
formação pretendida pelo Projeto Pedagógico do Curso.

Currículo
Conjunto de todas as atividades desenvolvidas pelo/a aluno/a durante o 
período de integralização do seu curso. O currículo não envolve apenas as 
disciplinas e os estágios, agregando também outras atividades formativas 
complementares, como extensão, pesquisa e monitoria.

Definições acadêmicas

GuiaAcadêmico
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Disciplina
Componente curricular do curso, exceto as atividades complementares. 
As disciplinas que compõem a matriz curricular diferenciam-se em:
• Disciplina obrigatória: é aquela indispensável à formação acadêmica 

a que o curso se destina. A disciplina obrigatória é comum a todos os 
alunos do curso, devendo ser cursada obedecendo aos pré-requisitos 
definidos	na	matriz	curricular	do	curso	(se	for	o	caso).	Para	efeitos	de	
integralização curricular o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e o 
Estágio Curricular Supervisionado são disciplinas obrigatórias, quando 
indicadas no Projeto Pedagógico do Curso.

• Disciplina optativa: é aquela que complementa a formação, devendo 
ser escolhida pelo aluno dentre um rol de disciplinas oferecidas no PPC, 
em quantidade necessária a perfazer um número mínimo de horas 
exigidas na matriz curricular do curso.

• Disciplina Eletiva: é aquela que suplementa a formação, podendo 
ser cursada pelo aluno, dentre aquelas oferecidas em outro curso 
de graduação da FPA ou outra faculdade reconhecida pelo órgão 
competente.

 
Equivalência de Disciplina
Resultado proveniente da análise comparativa dos estudos concluídos 
pelo aluno e que apresenta equivalente valor formativo ao estabelecido no 
currículo do seu curso, gerando a concessão de créditos. A validação de 
disciplina é efetuada quando o programa da disciplina cursada na
instituição de origem corresponder em, no mínimo, 75% do conteúdo e da 
carga horária da disciplina que o aluno deveria cumprir na FPA.

Atividades Complementares
Atividades que acrescentam à aprendizagem prevista na matriz curricular, 
de	modo	interdisciplinar	e	flexível.	Objetivam	aproveitar	conhecimentos	
adquiridos	pelo	aluno	em	atividades	diversificadas,	tais	como:	monitoria,	
atividades de extensão, estágios não curriculares, participação em 
eventos	científicos	ou	culturais,	programas	de	iniciação	científica,	ou	
ainda, em cursos oferecidos por organizações públicas e/ou privadas. 
Estas atividades devem ocorrer, obrigatoriamente, durante o período em 
que o aluno estiver regularmente matriculado no curso de graduação.

FACULDADE PAIVA ANDRADE
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Projetos Interdisciplinares
Trabalho do tipo “Projeto”, orientado por professores especializados, 
objetivando constituir a necessária interdisciplinaridade, a partir da 
articulação entre as disciplinas do semestre.

Projetos Integradores
Trabalho do tipo “Projeto”, orientado por professores especializados, 
objetivando a prática direcionada à consolidação dos conhecimentos 
construídos ao longo do módulo.

Estágio Curricular Supervisionado
A FPA considera Estágio Curricular Supervisionado um processo 
interdisciplinar, formativo e avaliativo, articulador da indissociabilidade 
teoria/prática em ensino, pesquisa e extensão, que tem por objetivo 
proporcionar ao aluno estagiário espaços para a iniciação do exercício 
profissional.	Os	estágios	podem	ser	obrigatórios	e	não-obrigatórios.
Estágio obrigatório: estágio contemplado na matriz curricular, que faz 
parte do currículo pleno de cada curso.
Estágio não obrigatório: estágio realizado em local que atenda as 
finalidades	do	processo	formativo	do	aluno.	O	estágio	não	obrigatório	é	
aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 
regular e obrigatória do curso.

Trabalho de Conclusão de Curso
Trabalho	acadêmico	de	caráter	obrigatório	e	instrumento	de	avaliação	final 
de um curso superior. É elaborado em forma de dissertação visando à 
iniciação	e	ao	envolvimento	do	aluno	de	graduação	na	pesquisa	científica.

Calendário Acadêmico
Especifica	as datas e os prazos para a realização das atividades acadêmicas: 
matrícula, início e término do semestre letivo, trancamento de matrícula e 
de	disciplinas,	ajuste	de	matrícula,	avaliações	parciais	e	finais,	solicitação	
de segunda chamada, eventos acadêmicos, colação de grau, etc.

Regime Seriado Semestral
No Regime Seriado Semestral, o/a aluno/a deve renovar sua matrícula a 
cada	período	letivo,	na	forma	e	nas	datas	definidas	pela	FPA	e	divulgadas	
no Calendário Acadêmico. A renovação de matrícula é o ato formal 

GuiaAcadêmico
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indispensável para se considerar o aluno regularmente matriculado, bem 
como	para	a	manutenção	do	seu	vínculo	com	a	FPA.	Para	fins	legais,	a	
não renovação de matrícula, a cada semestre, suspende o vínculo do 
aluno com a faculdade e implica na nulidade da frequência a qualquer 
atividade acadêmica. Também invalida a participação em avaliação de 
aprendizagem, impossibilitando, por consequência, qualquer cômputo e 
registro acadêmico dessas atividades e avaliações.

Monitoria
Programa que objetiva proporcionar aos alunos um espaço de 
aprendizagem que oportunize o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas	às	atividades	de	ensino	e	intensificar	a	cooperação	entre	
professores e alunos nas atividades básicas da vida acadêmica.
As funções de monitoria serão exercidas por alunos do curso de graduação 
que demonstrem capacidade de desempenho em atividades técnico-
didáticas de determinadas disciplinas já cursadas. O preenchimento 
das vagas de monitoria dar-se-á através de processo seletivo.

Para maiores esclarecimentos, consulte o Regulamento do 
Programa de Monitoria da Faculdade Paiva Andrade.

Iniciação Científica
Programa que visa atender alunos dos cursos de graduação, colocando-os 
em contato com grupos/linhas de pesquisa. Busca, também, proporcionar 
ao aluno, orientado por pesquisador experiente, a aprendizagem de 
técnicas	e	métodos	científicos,	bem	como	estimular	o	desenvolvimento	
do	pensar	cientificamente	e	da	criatividade,	decorrentes	das	condições	
criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.

Para maiores esclarecimentos, consulte o Regulamento do 
Programa de Iniciação Científica da Faculdade Paiva Andrade

FACULDADE PAIVA ANDRADE
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Nossos cursos estão organizados em intervalos semestrais, ofertados 
no período noturno. Os cursos acontecem de segunda a sexta-feira, 
nos	horários	A	e	B,	definidos	a	seguir:

PERÍODO E 
HORÁRIOS 
DAS AULAS

Em caso de falta do professor nas atividades acadêmicas, será 
possível realizar aulas de reposição aos sábados, nos turnos manhã 
e tarde, após acordado com a coordenação do curso e turma. 

AULAS
A

Intervalo
B

AULAS
A

Intervalo
B

HORÁRIO NOTURNO
18h40 – 20h10
20h10 – 20h30
20h30 – 22h00

HORÁRIO MANHÃ
8h30 – 10h

10h – 10h20
10h20 – 11h50

HORÁRIO TARDE
13h30 – 15h
15h – 15h20

15h20 – 16h50

HORÁRIO NOTURNO

HORÁRIO AOS SÁBADOS

GuiaAcadêmico
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Conheça as principais informações que farão parte de sua rotina como 
universitário na FPA. Para outras dúvidas e informações que não estejam 
neste Guia Acadêmicol, procure a Central de Atendimento ao Aluno.

MODALIDADES DE ADMISSÃO
Vestibular
Admissão	ou	ingresso	por	meio	de	processo	classificatório,	aberto a 
candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes.

Nota do Enem
Admissão por meio da utilização da nota do Exame Nacional do Ensino 
Médio - ENEM, dispensando a necessidade de realizar vestibular. O candidato 
deve apresentar no momento da matrícula o boletim de desempenho 
individual com as notas obtidas no ENEM. A cada processo seletivo a FPA 
divulgará a nota mínima e demais critérios de pontuação no ENEM a serem 
apresentados pelo candidato para admissão por essa modalidade.

PROUNI
O Programa Universidade para Todos - PROUNI é um programa do Ministério 
da Educação que destina a concessão de bolsas de estudo, integrais e 
parciais, para cursos de graduação e cursos sequenciais de formação 
específica	em	instituições	privadas	de	educação	superior.	A	FPA	opta	pelo	
PROUNI e oferece bolsas de estudo integrais e parciais. Para conhecer os 
critérios de inscrição no PROUNI, acesse o site prouni.mec.gov.br.

FIES
O Fundo de Financiamento Estudantil - FIES é uma modalidade de 
admissão,	mediante	financiamento	integral	ou	parcial	de	cursos	de	
graduação em instituições privadas. O processo seletivo é feito online 
em	calendário	definido	pelo	Ministério	de	Educação.	Para	conhecer	os	
critérios de inscrição no FIES, acesse o site siesfiesportal.mec.gov.br.

Transferência de outra IES
Admissão que se destina aos candidatos que cursam uma graduação em 
outra faculdade e desejam se transferir para a FPA. Nessa modalidade de 
admissão, o candidato deverá apresentar, além dos documentos exigidos 

Normas e procedimentos acadêmicos
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para a matrícula, o histórico escolar e os planos de ensino do curso de 
origem para que seja realizada a análise de aproveitamento de disciplinas 
já cursadas e aprovadas, respeitados os critérios de equivalência de 
conteúdos e cargas horárias.

Ingresso como graduado
Nessa modalidade de admissão, o candidato deverá apresentar, além dos 
documentos exigidos para a matrícula, histórico escolar da instituição de 
ensino superior de origem, diploma do Ensino Superior, planos de ensino 
das disciplinas cursadas, devidamente assinados pelo setor competente, 
a	fim	de	requerer	análise	de	aproveitamento	de	disciplinas,	respeitados	os	
critérios de equivalência de conteúdos e cargas horárias.

Transferência obrigátoria ou ex-officio
Admissão concedida a servidor federal, civil ou militar, que tenha sido 
transferido	por	necessidade	de	serviço	profissional.	O	benefício	é	aplicado	
também aos seus dependentes diretos, é independente da existência de 
vaga e poderá ser requerida a qualquer tempo.

PROCESSO DE MATRÍCULA
A matrícula	inicial	ocorre	para	os	classificados	no	vestibular,	nota	do	ENEM,	
ingresso como graduado, ingresso como transferido, FIES e PROUNI.
O	prazo	de	matrícula	está	especificado	no	Calendário	Acadêmico.
Para efetuar a matrícula inicial, o interessado deve dirigir-se a Central de 
Atendimento ao Aluno, apresentando os seguintes documentos:

•  Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
•  Pagamento da primeira parcela do semestre (matrícula);
•		Certificado	de	Conclusão	do	Ensino	Médio;
•  Histórico Escolar do Ensino Médio;
•  RG e CPF;
•  Certidão de Nascimento ou Casamento;
•  Título eleitoral e comprovante de quitação eleitoral;
•		Certificado	de	reservista	(para	homens);
•  Comprovante de endereço com CEP;
•  02 (duas) fotos 3x4.

Os documentos deverão ser entregues em cópias simples, 
apresentando os originais para conferência.
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Rematrícula
A matrícula deve ser renovada semestralmente nos prazos estabelecidos 
no	calendário	acadêmico.	A	não	renovação	da	matrícula	significa	abandono	
do curso e desvinculação do aluno da FPA. Nenhum aluno poderá assistir 
aulas e realizar atividades sem estar regularmente matriculado.

Procedimentos para rematrícula
•		Regularizar	pendências	financeiras,	de	documentação
 e na biblioteca, se houver; 
•  Atualizar dados cadastrais, se necessário;
•  Pagar a primeira parcela do semestre;
•  Acessar o Portal Acadêmico e escolher as disciplinas ou comparecer a 

Central de Atendimento ao Aluno;
•  Realizar o aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Ajuste de matrícula
O aluno pode realizar ajustes em sua matrícula, alterar turma e incluir 
e/ou excluir disciplina(s), conforme prazo estabelecido no Calendário 
Acadêmico.	Após	o	prazo,	com	a	matrícula	finalizada,	os	ajustes	não	
serão permitidos.

Procedimentos para ajuste de matrícula 
•  Solicitar pelo Portal Solicitar pelo Portal Acadêmico
 ou Central de Atendimento ao Aluno;
•  Informar disciplina(s) e turma(s);
•  Selecionar as opções de ajustes.

Reabertura de matrícula
A reabertura de matrícula ou reingresso é a retomada da vaga no curso 
pelo aluno, em caso de abandono ou trancamento de matrícula.
O prazo para reabertura de matrícula é divulgado no Calendário Acadêmico.

Procedimentos para reabertura de matrícula
•		Regularizar	pendências	financeiras,	de	documentação
 e na biblioteca, se houver; 
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno;
•  Atualizar dados cadastrais, caso necessário; Pagar a primeira parcela 

do semestre;
•  Realizar o aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
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Transferência de curso
Consiste em solicitações de transferência interna entre cursos, incluindo 
turma e turno, condicionada à existência de vaga no curso pretendido.
Procedimentos para transferência interna
•  Solicitar pelo Portal Acadêmico ou na Central de Atendimento ao Aluno; 
•  Informar o curso/turma/turno para o qual deseja ser transferido;
•  Selecionar a opção de transferência;
•		Anexar	documento	de	comprovação	da	justificativa.

Trancamento de matrícula ou disciplina(s)
Suspensão parcial ou total dos estudos, mantendo, contudo, o vínculo 
com a Faculdade. O prazo para trancamento de matrícula é divulgado no 
Calendário Acadêmico. Apresenta as seguintes modalidades:

TRANCAMENTO PARCIAL DE DISCIPLINA(S)
O parcial de disciplina(s) deverá ocorrer antes de decorrido 1/3 do 
período letivo. Havendo o trancamento parcial de disciplina(s), o aluno 
estará dispensado das obrigações acadêmicas daquela(s) disciplina(s). 

O trancamento parcial só tem efeito no histórico escolar, 
permanecendo inalterado o valor da semestralidade

Ao retornar aos estudos, o aluno que houver trancado a 
matrícula deverá prosseguir o curso, vinculando-se à matriz 
curricular em vigência.

TRANCAMENTO TOTAL
Para efeito de suspensão de todas as atividades acadêmicas, o 
trancamento de matrícula pode ser concedido ao aluno por um prazo 
máximo de quatro semestres letivos, consecutivos ou não, mantendo-se, 
no entanto, a vinculação do aluno com a FPA. O trancamento total só 
é permitido ao aluno que já tiver cursado, com aprovação, o 1° período 
do seu curso e deve ser efetuado no prazo estipulado no Calendário 
Acadêmico,	a	cada	semestre	letivo.	Possui	validade,	apenas,	até	o	final	
do semestre letivo em que foi requerido, devendo ser renovado de acordo 
com o regime do curso e com o Calendário Acadêmico.

Para o trancamento de matrícula ou disciplina(s)
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno;
•		Anexar	documento	de	comprovação	da	justificativa.
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Cancelamento de matrícula 
Desligamento	definitivo	da	FPA,	suspendendo	o	vínculo	com	a	Faculdade. 
Poderá ser solicitado a qualquer tempo. Caso o cancelamento de matrícula 
ocorra durante o período letivo, não haverá restituição de nenhum 
valor pago. Quando ocorrer antes do início do período letivo, haverá a 
restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Ambas condições 
estão	firmadas	no	Contrato	de	Prestação	de	Serviços	Educacionais.	

Procedimentos para cancelamento de matrícula
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno;
•		Apresentar	nada	consta	de	pendências	financeiras	e	da	biblioteca.

Aproveitamento de disciplinas
Reconhecimento de estudos já realizados pelo aluno, em outra Instituição 
de Ensino Superior. Os alunos novatos devem solicitar o aproveitamento 
de disciplinas no ato da matrícula; os veteranos no prazo estipulado no 
Calendário Acadêmico. A solicitação será analisada pela Coordenação 
do Curso, observando os critérios próprios do aproveitamento de 
disciplina: 75% (setenta e cinco por cento) de equivalência do conteúdo 
programático e carga horária. 

Procedimentos para aproveitamento de disciplinas
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno, informando a(s) disciplina(s) 

que deseja aproveitar;
•  Anexar o(s) plano(s) de ensino da(s) disciplina(s) cursada(s) e o histórico 

escolar, todos devidamente autenticados pela faculdade de origem;
•  Efetuar o pagamento da taxa de aproveitamento de disciplinas.

Transferência para outra faculdade
Mudança de vínculo do aluno de uma faculdade para outra. A guia 
de transferência e o histórico escolar serão enviados pela FPA para a 
faculdade de destino, após o recebimento da declaração de vaga para o 
aluno que deseja ser  transferido.

Procedimentos para transferência
•  Regularizar	pendências	financeiras,	de	documentação	e	na	biblioteca,	

se houver; 
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno;
•  Anexar declaração de vaga da faculdade de destino.
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Avaliação do rendimento acadêmico
A avaliação é feita por disciplina, incidindo sobre os critérios de 
aproveitamento e frequência, ambos eliminatórios por si mesmos.
Os processos avaliativos das atividades acadêmicas deverão abranger o 
desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, indicadas nos 
conteúdos dos Planos de Ensino de cada disciplina. O aluno poderá ser 
aprovado por Média Final ou por Avaliação Final:

Critérios para aprovação por Média Final (MF)
O/A aluno/a deverá obter, no mínimo, 7,0 (sete) pontos na média aritmética 
(AP1+AP2/2) das avaliações parciais (AP). Ter frequência de, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento).

       MF = AP1 + AP2 > ou igual a 7,0
                      2 

Critérios para aprovação por Avaliação Final (AF)
O aluno deverá fazer Avaliação Final (AF) se obtiver média das duas APs 
(Avaliação Parcial) maior ou igual a 4,0 (quatro) pontos e inferior a 7,0 
(sete) pontos. Será aprovado na Avaliação Final (AF) o aluno que, na média 
aritmética (MF+AF/2), atingir na nota igual ou maior a 5,0 (cinco) pontos.

         AF = MF + AF > ou igual a 5,0
                            2 

Caso obtenha média final inferior a 4.0 (3.9 ou menos) ou frequência 
inferior a 75%, o aluno estará automaticamente reprovado na 
disciplina, sem direito a participar da Avaliação Final.

Critérios de aprovação por frequência
A apuração da assiduidade será feita pelo professor em sala de aula, 
com base na frequência às atividades acadêmicas da disciplina, não 
havendo abono de faltas. Será considerado aprovado por frequência o 
aluno que comparecer a um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) 
das atividades de cada disciplina. A legislação que rege o ensino superior 
veda a concessão de abono de faltas. Permite, porém, que o aluno utilize 
o percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da 
disciplina para resolver suas eventuais necessidades de ausências, sem 
qualquer prejuízo no processo de aprovação na disciplina.
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PROVA DE 2ª CHAMADA
O aluno que não comparecer a qualquer uma das Avaliações Parciais (AP), ou 
às duas, poderá requerer Prova de 2ª Chamada (Prova Substitutiva para cada 
AP de disciplina, dentro do prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.

Não haverá Prova de 2ª Chamada para Avaliação Final.
Caso volte a ocorrer nova falta, será atribuída automaticamente à 
avaliação a nota “zero”.

Procedimentos para solicitação de Prova de 2ª Chamada
(Prova Substitutiva)
•  Solicitar pelo Portal Acadêmico ou na Central de Atendimento ao Aluno, 

informando disciplina, turma e professor;
•  Efetuar o pagamento da taxa.

REVISÃO DAS NOTAS
O aluno poderá solicitar à Coordenação do Curso revisão nos casos de 
equívoco na atribuição de pontos ou evidente erro na apreciação da prova 
pelo professor, bem como de registro de frequência, no prazo de 03 (três) 
dias da sua publicação. Após o devido envio pela Central de Atendimento 
ao Aluno, a Coordenação do Curso ouvirá o professor responsável pela 
atribuição da nota/frequência ou correção da prova no prazo de até 72 
(setenta e duas) horas, após o que decidirá, dando resposta ao aluno. 

Procedimentos para revisão das notas das avaliações 
parciais, nota da avaliação final ou de frequência
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno, informando disciplina, 

turma e professor;
•  Efetuar o pagamento da taxa.

REGIME ESPECIAL
Tratamento excepcional, que consiste em regime de exercícios 
domiciliares, destinados aos alunos que, comprovadamente, se 
encontrem impossibilitados de frequentar as atividades acadêmicas.

Regime especial é concedido nos seguintes casos:
•  Doenças Congênitas;
•  Gravidez e Licença Maternidade, inclusive no caso de mães adotantes;
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•  Doenças adquiridas (infectocontagiosas, traumatismos, síndromes 
hemorrágicas, afecções reumáticas, dentre outras);

•  Convocação e matrícula de aluno militar em órgão de formação de 
reserva (prestação de serviço militar obrigatória).

A Coordenação do Curso elaborará, juntamente com os professores, o 
plano de estudos e levará em conta a sua duração, de forma que não 
ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível de 50%(cinquenta por 
cento) da carga horária do período letivo para garantir a continuidade do 
processo pedagógico de aprendizagem neste regime.

Procedimentos para solicitação de Regime Especial
•  Solicitar no Setor de Atendimento ao Aluno;
    A depender do motivo de solicitação de Regime Especial, 
•  Anexar o laudo médico, que deverá conter o CID, o tempo sugerido de 

afastamento, além da assinatura e CRM do médico.
•  Anexar certidão de nascimento ou termo de guarda e responsabilidade, 

em caso de adoção, conforme legislação em vigor.
•  Anexar o documento comprobatório da corporação militar, no caso de 

aluno militar.

A solicitação para Regime Especial deverá ser solicitada em até 03 
(três) dias  letivos, a contar da data em que se configurou a situação 
de impossibilidade de frequência.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares compõem parte da matriz curricular, 
possibilitando	aprendizagem	de	modo	interdisciplinar	e	flexível.
Objetivam aproveitar conhecimentos adquiridos pelo aluno em atividades 
diversificadas,	como	monitoria,	atividades	de	extensão,	estágios	não	
obrigatórios,	participação	em	eventos	científicos	e	culturais,	programas	
de	iniciação	científica,	ou	ainda,	em	cursos	oferecidos	por	organizações	
públicas e/ou privadas.
Estas atividades devem ocorrer, obrigatoriamente, durante o período em 
que o aluno estiver regularmente matriculado no curso de Graduação. 
As cargas horárias de cada atividade complementar estão disponíveis no 
Regulamento de Atividades Complementares da Faculdade Paiva Andrade.
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Comprovação de Atividade Complementar
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno;
•  Anexar documentos que comprovem a participação da atividade 

complementar.

As atividades complementares realizadas nas dependências da 
FPA serão comprovadas pela Coordenação de Curso, mediante 
assinatura do aluno na lista de frequência do evento.

O estudante inscrito que não comparecer à prova do ENADE deverá 
encaminhar ao MEC/INEP a solicitação de dispensa e justificativa da 
ausência, para análise e julgamento. Caso a solicitação de dispensa 
não seja realizada pelo aluno ou indeferida pelo MEC, cabe ao aluno 
regularizar sua situaçãona edição seguinte do ENADE.

COLAÇÃO DE GRAU
A Colação de Grau confere o grau acadêmico de bacharel, tecnólogo ou 
licenciado aos alunos que concluíram com aprovação todas as disciplinas 
e atividades do seu curso. A colação é presidida pelo Diretor da FPA e é 
realizada	em	sessão	solene	e	pública	em	dia	e	horário	previamente	fixados.

COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL
A Colação de Grau Especial destina-se ao graduando que necessite 
colar	grau	em	data	diferente	daquela	definida	para	a	cerimônia	da	
turma. Nesses casos, o aluno deverá solicitar Colação de Grau Especial 
diretamente à Secretaria Acadêmica, até vinte (20) dias úteis antes da 
cerimônia	oficial.

A IMPORTÂNCIA DO ENADE
O Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), 
organizado pelo Ministério de Educação, tem o objetivo avaliar a 
qualidade dos cursos de formação superior. O ENADE é realizado
trienalmente para cada área de conhecimento e avalia o rendimento
dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, 
em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão 
matriculados. É obrigatório aos estudantes que forem selecionados, 
sendo indispensável a sua realização para garantia da emissão
do histórico escolar. As inscrições para o estudante habilitado em 
realizar o exame são de responsabilidade da faculdade.
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Em	se	tratando	de	solicitação	em	data	anterior	à	definida	para	a	
cerimônia de colação de grau da turma, a mesma deverá ser submetida 
à análise e autorização da Coordenação de Curso, que aprovará nos 
seguintes casos:
1. Posse decorrente de nomeação em cargo público;
2. Celebração de contrato de trabalho com pessoa jurídica de direito 

público ou privado;
3. Doença do interessado ou de cônjuge ou companheiro, ascendente, 

descendente ou irmão;
4. Matrícula em curso de pós-graduação;
5. Mudança de município/estado/país;
6.	 Registro	em	Conselho	Profissional	ou	de	Classe.

Conheça as principais informações que farão parte de sua rotina como 
universitário na FPA. Para outras dúvidas e informações que não estejam 
neste Guia Acadêmico, procure a Central de Atendimento ao Aluno.

FIES
Adesão

Normas e Procedimentos Financeiros

Adesão por Ingresso
Ocorre quando o aluno adere ao FIES no semestre vigente havendo 
ingressado por outro processo seletivo.

Procedimentos para Adesão ao FIES:
• Realizar inscrição no processo seletivo no site:
 www.sisfiesportal.mec. gov.br. (;)
• Se aprovado, reunir documentação para comprovação de informações, 

disponível no site da FPA;
• Apresentar documentação na FPA para realizar a matrícula.

Transferência Integral de Instituição de Ensino
Ocorre quando o aluno ingressa por transferência, solicitando somente a 
transferência integral de faculdade.
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Aditamento
É	a	renovação	semestral	do	financiamento.

Procedimentos para Aditamento:
• Aguardar no e-mail a solicitação de aditamento realizada pela faculdade 

no período determinado;
• Validar as informações cadastrais, conferindo o número de períodos 

cursados e o valor referente à semestralidade;
• Imprimir o comprovante de aditamento;
• Comparecer ao Setor de Atendimento Financeiro para emissão da DRM 

(Documento de Regularidade de Matrícula);
•	 Em	caso	de	aditamento	não	simplificado,	após	o	retorno	do	aluno	à	

agência, o mesmo deverá entregar ao Setor de Atendimento Financeiro 
o comprovante denominado “Termo Aditivo”.

Procedimentos para Transferência Integral de Instituição de Ensino:
• Solicitar vaga na faculdade de destino;
• Solicitar no SisFies/aluno a transferência integral;
•	 Comparecer	à	faculdade	de	origem	para	liberação	de	financiamento;	

Após a liberação da faculdade de origem, comparecer a faculdade de 
destino para a validação.

Transferência Integral de Curso
Ocorre quando o aluno solicita transferência integral de curso. 

Procedimentos para Transferência Integral de Curso(:)
• Solicitar vaga no curso pretendido na Central de Atendimento ao Aluno; 
• Realizar a matrícula;
• Comparecer à Central de Atendimento ao Aluno para as orientações de 

solicitação de transferência de curso no SisFies;
• Após requerer a transferência no SisFies, solicitar a CPSA a validação 

da alteração de curso.

Suspensão
Suspensão Integral
Ocorre quando o aluno não renova a matrícula no período determinado e 
solicita o trancamento.
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Procedimentos para Suspensão Integral:
•  Solicitar na Central de Atendimento ao Aluno a emissão do 

comprovante de suspensão;
•  Comparecer ao Setor Financeiro para validação da suspensão.

Suspensão Parcial
Ocorre quando o aluno solicita o trancamento durante o semestre letivo.

Procedimentos para Suspensão Parcial:
•  Solicitar no Setor de Atendimento ao Aluno a emissão do comprovante 

de suspensão;
•  Comparecer ao Setor Financeiro para validação da suspensão.

Dilatação de Renovação
Ocorre quando o aluno ultrapassa o número de semestres do curso na 
integralização curricular.

Procedimentos para Dilatação de Renovação:
•  Solicitar a dilatação no SisFies e procurar a CPSA para aprovação;
•  Após aprovação da dilatação pela CPSA, aguardar o aditamento..

Encerramento
Ocorre quando o aluno solicita, antecipadamente, o encerramento
do	financiamento.

Procedimentos para Encerramento:
•  Solicitar o encerramento no SisFies, imprimir o comprovante e se 
dirigir	ao	agente	financeiro	para	formalização	e	emissão	do	termo	de	
encerramento antecipado;

•  Entregar ao Setor Financeiro a cópia do termo de encerramento.

PROUNI

Adesão
O Programa Universidade para Todos - Prouni é um programa do 
Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais e parciais
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em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e 
sequenciais	de	formação	específica,	a	estudantes	brasileiros,	que	não	
possuam diploma de nível superior.

Procedimentos para Adesão:
•  Aguardar o período de inscrição no site prouni.mec.gov.br;
•  Entregar ao Setor Financeiro, dentro do prazo estipulado em edital, toda 

a documentação que comprove as informações prestadas ao cadastro 
no SisproUni e aguardar período de comprovação das informações e 
emissão do Termo de Concessão.

Renovação
É o período de atualização da bolsa PROUNI a cada semestre, de acordo 
com a Circular emitida pelo MEC.

Procedimentos para Renovação:
•		Verificar	Cronograma no Sisprouni no período de atualização;
•  Comparecer ao Setor Financeiro para assinatura do Termo de 

atualização da bolsa e receber o Protocolo atualizado.

A FPA é uma instituição de ensino regulada por normas que objetivam 
promover, entre todas as pessoas que compõem o ambiente acadêmico, 
um lugar de convívio agradável, ético e cidadão. As normas que regem
o funcionamento da FPA estão contidas no Regimento Geral e em 
documentos e atos complementares.
Conheça seus direitos e deveres para posicionar-se de forma responsável 
durante o tempo em que estiver na FPA.

Direitos:
Receber ensino de qualidade em aulas e atividades ministradas por 
professores	qualificados	e	comprometidos	com	a	missão	da	FPA.
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 tipos de avaliações;

Direitos e Deveres do Aluno FPA
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Tomar conhecimento do resultado das avaliações em, no máximo,15 
(quinze) dias após sua realização e receber a prova, caso se trate 
de	avaliação	escrita,	com	exceção	da	avaliação	final,	que	não	é	
devolvida ao aluno;
Ser orientado pelo professor da disciplina, inclusive em horário 
extraclasse,	quanto	às	dificuldades	de	sua	vida	acadêmica;
Organizar-se em Centros Acadêmicos (CAs);
Ser formalmente representado nos órgãos colegiados da FPA, com 
direito a voz e voto;
Usar de seu livre direito de expressão, respeitando os direitos e 
deveres das demais pessoas;
Ter assegurada ampla defesa nos casos de aplicação de penas 
disciplinares;
Recorrer ao órgão competente toda vez que se sentir lesado em 
seus direitos por qualquer ato de professor, aluno ou funcionário
da Faculdade;
Participar de estágios que visem ao aperfeiçoamento em seu Curso;
Participar	de	todas	as	atividades	científico-culturais	e	artísticas	da	
vida universitária;
Receber todas as informações a respeito da FPA e das rotinas da 
vida acadêmica.

Deveres:
Frequentar as atividades de ensino e entregar os trabalhos 
acadêmicos nos prazos estabelecidos pelos professores;
Cumprir, com probidade, as tarefas acadêmicas determinadas
pelo professor
Devolver, em perfeito estado e nos prazos estabelecidos, os livros 
retirados por empréstimo na biblioteca;
Zelar	pelo	patrimônio	científico,	cultural	e	material	da	Faculdade;
Tratar com respeito e atenção os colegas, professores e demais 
funcionários em qualquer dependência da Faculdade;
Comprometer-se com a qualidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão desenvolvidas pela FPA;
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É vedado ao aluno FPA:
•  O uso de telefone celular para conversação, jogos ou o uso de 

qualquer outro recurso do aparelho na sala de aula;
•  A comercialização de alimentos ou mercadorias em sala de aula e 

demais dependências da FPA;
•  Ingressar nos locais de aula, biblioteca, sala dos computadores, com 

alimentos ou bebidas de qualquer natureza;
•  Ingressar nos locais de aula, biblioteca, sala dos computadores e 

demais dependências da FPA usando capacete;
•  Usar qualquer tipo de bebida alcoólica, droga ou fumar em sala de 

aula, banheiros e áreas comuns da FPA;
•  Proferir palavrões ou utilizar expressões desrespeitosas nas 

dependências da FPA;
•  Trazer para a FPA publicações obscenas ou materiais de política 

partidária ideológica;
•  Portar armas ou qualquer material que represente risco para a saúde, 

segurança ou integridade física e moral sua ou de qualquer outra 
pessoa nas dependências da FPA.

Os alunos que cometerem faltas ou não tiverem comportamento 
condigno com as normas da Faculdade poderão vir a ser punidos 
pela Direção. As punições que se referem este item serão aplicadas 
levando-se em conta a conduta e o perfil do estudante envolvido e 
a gravidade da falta. As punições serão as seguintes: advertência, 
suspensão e desligamento da FPA.

Para maiores esclarecimentos sobre o Regime Disciplinar, consulte o Regimento 
Geral da Faculdade Paiva Andrade.

Observar o regime disciplinar e comportar-se, dentro e fora da FPA, de 
acordo com os princípios éticos condizentes;
Efetuar	o	pagamento	dos	encargos	educacionais	nos	prazos	afixados.
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O FPA Online é o portal acadêmico que permite ao aluno acompanhar sua 
situação	acadêmica	e	financeira	(notas,	faltas,	ocorrências,	etc),	realizar	
matrículas nas disciplinas, fazer download de materiais enviados pelos 
professores,	abrir	solicitações,	acessar	contrato	e	transações	financeiras	
com a faculdade.

Como acessar o FPA Online
Acesse o endereço: www.fpa.edu.br/fpa-online, e clique em “FPA 
Online”. Informe usuário e senha para ter acesso ao MENU de opções do 
portal para acessar os serviços abaixo:
Acadêmico: quadro de avisos da FPA, dados pessoais, notas e faltas por 
etapas, matrícula online, ocorrências, solicitações, entre outros.
Financeiro:	consulta	de	dados	cadastrais,	extrato	financeiro,	boleto
bancário e 2ª via;
Materiais das disciplinas: downloads de materiais postados
pelos professores;
Avaliação Institucional: realizada a cada semestre em período divulgado 
no Calendário Acadêmico;
Relatórios: comprovante de matrícula, comprovante de matrícula, 
declaração com horário das aulas, declaração de Imposto de Renda, 
histórico acadêmico, dentre outros.

Central de Atendimento ao Aluno FPA
A Central de Atendimento ao Aluno FPA é o setor responsável pela 
execução dos serviços e registros acadêmicos dos alunos, tais como: 
matrícula, aproveitamento de estudos, trancamento de matrícula/
disciplina, transferência, declarações, bem como emissão de diplomas.
A Central de Atendimento é responsável pelo atendimento presencial 
e pelo Portal Acadêmico, atendendo aos procedimentos acadêmicos 
descritos neste Guia Acadêmico.

Portal Acadêmico FPA online

Setores de Apoio
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Atendimento Financeiro
O Setor de Atendimento Financeiro cuida dos assuntos referentes aos 
registros	financeiros	do	aluno,	bem	como	bolsas	e	financiamentos.

Abertura de Vaga

Ajuste de Disciplina

Aproveitamento de 
Disciplina

Atividade Complementar

Cópia de Avaliação Final

Colação de Grau

Declaração de Matrícula

Histórico Acadêmico

Prova 2ª Chamada

Regime Especial

Reanálise de Dispensa de 
Disciplina

Revisão de Avaliação Final

1ª Via de Declaração de 
Matrícula ou Histórico

Solicitação

48 horas

48 horas

10 dias úteis

10 dias úteis

72 horas

Após confecção 
da ata

48 horas

48 horas

72 horas

72 horas

05 dias úteis

72 horas

48 horas

Prazo

Conforme calendário 
acadêmico

Conforme calendário 
acadêmico

Conforme calendário 
acadêmico

Conforme calendário 
acadêmico

Conforme calendário 
acadêmico

Conforme Calendário 
Acadêmico

Qualquer época

Qualquer época

Conforme calendário 
acadêmico

Qualquer época

Qualquer época

Conforme calendário 
acadêmico

Qualquer época

Período

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 21h30
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Biblioteca Aracy Alvarenga Steiner
A Biblioteca Aracy Alvarenga Steiner objetiva atender às necessidades de 
estudo, pesquisa e extensão dos alunos da FPA e demais usuários. Seu 
acervo conta com itens voltados para as áreas de interesse dos cursos 
oferecidos pela FPA e é composto por livros, manuais, DVDs, CDs-ROM 
e periódicos. A Biblioteca possui seu acervo informatizado, possibilitando 
aos seus usuários realizar reservas e renovações de empréstimos via 
internet, através da Biblioteca Online, serviço que também disponibiliza a 
consulta ao catálogo do acervo. O prazo de empréstimo é delimitado em 
função do tipo de usuário.

É responsável pelos atendimentos referentes ao Programa Universidade 
Para Todos (PROUNI) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 21h30. 

Conheça as solicitações recebidas no Atendimento Financeiro:
 2ª via de boleto;
 Aditamento FIES.
 Recebimento de documentação FIES;
 Recebimento de documentação PROUNI;
 Renovação bolsa PROUNI; (.)

Aluno

Aluno

Aluno

Professor

Professor

Professor

Funcionário

Funcionário

Funcionário

Livros

Audiovisual

Obras Cativas

Livros

Audiovisual

Obras Cativas

Livros

Audiovisual

Obras Cativas

3 títulos

2 itens

Consulta local

4 títulos

2 itens

Consulta local

3 títulos

2 itens

Consulta local

7 dias

7 dias

3 dias

15 dias

15 dias

3 dias

7 dias

7 dias

3 dias

Usuário Material Qtd. de Itens Prazo
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Comissão Própria de Avaliação – CPA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável por implementar, 
semestralmente, a Autoavaliação Institucional e formular propostas para 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela FPA. Participam da 
Autoavaliação Institucional alunos, professores, funcionários e demais 
representantes da comunidade acadêmica.
A	Autoavaliação	Institucional	objetiva	o	reconhecimento	e	a	identificação	
de fragilidades e potencialidades, buscando a melhoria efetiva e 
contínua da Faculdade.

Ouvidoria
A Ouvidoria da FPA é um canal de relacionamento entre a FPA e a 
comunidade interna (alunos, professores e demais colaboradores) e 
externa. Atuando com autonomia e liberdade, a Ouvidoria é um órgão 
mediador, tendo como objetivo contribuir para a melhoria dos serviços 
educacionais prestados pela faculdade.
A Ouvidoria FPA ouve, recebe e encaminha sugestões, informações, 
solicitações e questionamentos para os diversos setores da FPA, 
acompanhando	o	processo	até	a	resolução	final.	Sugere	ao	Conselho	
Diretivo medidas que contribuam para a melhoria dos serviços. Cabe à 
Ouvidoria informar ao autor da solicitação, fornecendo-lhes os devidos 
esclarecimentos e soluções possíveis, a problemática exposta.

O atendimento pode ser feito pelo email
ouvidoria@faculdadepaivaandrade.edu.br, pelo telefone da FPA
(85) 3046.0333 ou pessoalmente perante agendamento prévio.

Para falar com a FPA, você dispõe da Central de Atendimento
pelo telefone (85) 3046.0333 ou pode enviar um e-mail pelo site 
www.faculdadepaivaandrade.edu.br/faleconsosco.

Fale com a FPA
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