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APRESENTAÇÃO 

Prezado (a) aluno (a) 

 

Seja bem-vindo (a) ao seu curso! Daqui para frente, seguiremos juntos nesta 

nova e importante caminhada de sucesso rumo ao conhecimento. 

Para que você se sinta seguro (a) e possa transpor cada etapa com extrema 

confiança, entregamos o presente Manual do Aluno1. Ele será a sua fonte de referência 

durante todo o curso. Por ele, você conhecerá o funcionamento do seu curso. 

O objetivo deste manual é manter você informado sobre nossas diretrizes, 

auxiliá-lo na sua vida acadêmica quanto ao desenvolvimento das atividades, solucionar 

dúvidas e direcionar as solicitações.  

Nossa equipe não medirá esforços para atendê-lo, afinal, nosso intuito, além de 

formar profissionais qualificados, é fazer com que você, aluno, seja sempre bem 

atendido nessa caminhada em busca do conhecimento.  

Estamos a sua disposição para ouvi-lo e aprender com você. 

Bem-vindo à FCV. 

 

 

 

 

                                                           
1 Reserva-se o direito de alterar este manual, sem aviso prévio. 
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VALORES INSTITUCIONAIS 

Missão 
“Produzir e difundir o conhecimento, através do ensino presencial e a 

distância, buscando resultados sustentáveis e contribuindo para o 

desenvolvimento social.” 
 

Visão 
“Ser referência na preparação de profissionais aptos a atuarem no mundo 

dos negócios, atendendo às dinâmicas da sociedade.” 
 

Valores 
“Formação flexível às novas tendências de mercado; 

Conhecimento e confiabilidade nas ações; 

Valorização e transparência em todos os campos de atuação.” 
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Nossos Cursos - GRADUAÇÃO 

 
 -ADMINISTRAÇÃO – Bacharelado, Reconhecido pela Portaria SESu 1.352 de 

10/09/2009 

 -ANÁLISE DE SISTEMAS – Curso Superior de Tecnologia, Reconhecido pela 

Portaria SESu 143 de 29/09/2010 

 -CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Bacharelado, Reconhecido pela Portaria SESu 327 de 

11/03/2009 

 -DIREITO – Bacharelado, Autorizado pela Portaria SESu/MEC 217 de 27/06/2011 

 -ECONOMIA – Bacharelado, Reconhecido pela Portaria SESu/MEC 703 de 

19/12/2013 

 -GESTÃO COMERCIAL – Curso Superior de Tecnologia, Reconhecido pela Portaria 

SESu/MEC 430 de 29/09/2010 

 -MARKETING - Curso Superior de Tecnologia, Autorizado pela Portaria SESu/MEC 

671 de 11/11/2014 

 -GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Curso Superior de Tecnologia, 

Autorizado pela Portaria SESu/MEC 144 de 29/09/2014 

 -RECURSOS HUMANOS - Curso Superior de Tecnologia, Autorizado pela Portaria 

SESu/MEC 646 de 30/10/2014 

 PSICOLOGIA - Portaria SESu/MEC 202, publicado no DOU em 06/06/2016 

 DESIGN GRÁFICO - Portaria SESu/MEC 202, publicado no DOU em 06/06/2016 
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PÓS - GRADUAÇÃO 

 
Informações Gerais sobre os Cursos 

ÁREA ADMINISTRAÇÃO 

-MBA em Gestão Empresarial e Negócios 

-MBA em Gestão de Marketing & Propaganda  

-MBA em Gestão Financeira e Negócios 

-MBA em Gestão da Produção Industrial – Manufatura Enxuta 

-MBA em Gestão da Qualidade e Processos Gerenciais 

-MBA em Gestão de Recursos Humanos 

 

ÁREA CONTABILIDADE 

-Especialização em Auditoria e Perícia Contábil 

-Especialização em Contabilidade e Planejamento Tributário 

-Especialização em Controladoria e Gerência Financeira 

-Especialização em Formação de Consultores em Gestão Estratégica de Custos 

 

ÁREA DESIGN 

-Especialização em Design Estratégico e Inovação 

-Especialização em Design Gráfico 

 

ÁREA DIREITO 

-Especialização em Processo Civil 

 

ÁREA ECONOMIA 

-Especialização em Consultoria Econômico-Financeira e Empresarial 

 

ÁREA INFORMÁTICA 

-Especialização em Arquitetura de Soluções em Plataforma. NET (C#) 

-Especialização em Tecnologias e Desenvolvimento Webmobile 

-Especialização em Desenvolvimentos de Games 

-Especialização em Desenvolvimento Orientado a Objetos em Java 

-Especialização em Engenharia de Software com ênfase em Qualidade e Teste de Software 

-MBA em Administração de Bancos de Dados 

http://www.fcv.edu.br/
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-MBA em Gerencia em Projetos de T.I 

 

ÁREA PSICOLOGIA 

-Especialização em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional 

 

1. ESTRUTURA ACADÊMICA - DEPARTAMENTOS/ ÓRGÃOS DE APOIO 

1.1 SECRETARIA ACADÊMICA 

1.1.1 Horário de funcionamento 

Segunda a sexta-feira das 8h às 22h30min e aos sábados das 8h às 12h. 

1.1.2 Serviços prestados  

A Secretaria Acadêmica é o órgão da FCV responsável pelo controle e registro 
acadêmico. Prestando assim os seguintes serviços: controle de matrículas, emissão de 
pareceres e deferimentos, expedição dos documentos relativos à vida acadêmica dos 
acadêmicos, divulgação das notas bimestrais e exames finais de acordo com o 
Calendário Acadêmico, arquivamento dos documentos individuais dos acadêmicos, 
preparação dos históricos escolares e certificados de conclusão de curso para entrega 
na sessão de colação de grau. 

1.1.3 SECRETARIA DAS COORDENAÇÕES 

1.1.4 Horário de funcionamento 

Segunda a sexta-feira das 8h às 22h30min  

1.1.5 Serviços prestados  

A Secretaria das Coordenações é o órgão da FCV responsável pelo controle e 
registro dos assuntos relacionados ao curso, prestando assim os seguintes serviços: 
receber atestados, receber requerimentos, receber relatório/contrato de estágio, 
receber AAC, tirar foto para a carteirinha, entregar a carteirinha, receber doações de 
campanhas solidárias, calendário de provas, inscrições nivelamento/palestras, 
distribuição de pontos, horário dos professores e agenda do coordenador do curso. 
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1.2 TESOURARIA 

1.2.1 Horários de funcionamento:  

Segunda a sexta-feira das 8h às 22h30min e aos sábados das 8h às 12h. 

1.2.2 Sistema financeiro 

O sistema financeiro da FCV constitui-se de um conjunto de normas fixadas pelo 
UME, Entidade Mantenedora da FCV. Estas normas atendem às diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação e se adaptam às determinações do 
Ministério da Educação e da Fazenda. 

1.2.3 Semestralidade escolar 

É definida pelo Conselho de Educação, como uma contraprestação pecuniária 
correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente 
vinculados, tais como: biblioteca, material de ensino de uso coletivo, material 
necessário às provas, primeira via de documentos, de identidades estudantis, de 
boletins, horários escolares, de currículos e programas. 

1.2.4 Vencimentos 

 Para os acadêmicos da Graduação e da Pós-Graduação, todo dia 7 de cada 
mês, ou no 1º dia útil imediatamente subseqüente. O não pagamento das parcelas em 
seus respectivos vencimentos implicará a aplicação de multas conforme previsto no 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado pelos acadêmicos ou 
responsáveis a FCV, e ainda, para os acadêmicos que têm bolsa, a perda da mesma, 
conforme estabelece o mesmo contrato 

1.2.5 Taxas 

Os conselhos de Educação admitem a cobrança de taxas que consistem num 
valor que remunera os serviços extraordinários efetivamente prestados aos 
acadêmicos, tais como: declarações escolares, 2a chamada de provas, provas 
substitutivas segunda-via de documentos e identidade escolar (cartão magnético) e 
outros itens, tais como serviços e atividades extracurriculares, não abrangidas pela 
semestralidade escolar. 

http://www.fcv.edu.br/
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1.2.6 Transferências e cancelamentos 

No caso de cancelamento e/ou transferência do acadêmico, somente serão 
aceitas aquelas que estiverem quites com suas obrigações escolares (provas e 
recuperações) e financeiras junto à Tesouraria. 

1.2.7 Requerimento de documentos e segundas-vias 

Para retirada de documentos como: declarações, históricos, transferências, etc., 
deverá ser preenchido o requerimento próprio, na Secretaria Acadêmica e, 
posteriormente, o acadêmico deverá efetuar o pagamento na Tesouraria. Neste caso, o 
funcionário fornecerá o comprovante de pagamento e informará os prazos legais para a 
entrega dos mesmos pela Secretaria Acadêmica.  

1.3 BIBLIOTECA 

1.3.1 Horários de funcionamento: 

Segunda a sexta-feira das 8h às 22h30min e aos sábados das 8h às 17h. 

1.3.2 Usuários 

Todo acadêmico matriculado tem o direito de requerer sua carteirinha (R.A.) que é 
a sua identificação. Sem ela o acadêmico jamais poderá retirar qualquer livro da 
Biblioteca. 

1.3.3 Direito do Usuário 

Livre acesso às estantes, com condição de, ao retirar o livro do lugar não repô-lo, 
deixando-o em cima das mesas; 

Procurar certificar-se da existência do livro solicitado no Catálogo de Títulos, 
Autores e Assuntos, os quais são disponibilizados on-line. 

1.3.4 Prazo de Empréstimos 

Livros 

O acadêmico da FCV poderá retirar até 04 (quatro) títulos diferentes e o prazo é 
de 7 (sete) dias corridos, podendo fazer até 2 (duas) renovações quando necessário, 
desde que não haja pedido de reserva feito por outro usuário e que o livro não esteja 
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em atraso. A renovação será feita mediante apresentação do livro juntamente com o 
R.A. na biblioteca e via internet mediante senha. 

Multimeios 

O acadêmico da FCV poderá retirar 01 (um) DVD, 01 (um) CD e 01 (uma) Fita 
VHS e o prazo é de 3 (três) dias corridos, podendo fazer até 2 (duas) renovações 
quando necessário, desde que não haja pedido de reserva feita por outro usuário e que 
a obra não esteja em atraso. A renovação será feita mediante apresentação da obra 
juntamente com o R.A. na biblioteca e via internet mediante senha. 

1.3.5 Não poderão ser emprestadas as seguintes obras 

Obras raras, obras de referência, obras com a tarjeta de circulação restrita, 
periódicos, jornais, TCCs, Monografias Dissertações e Teses. 

1.3.6 Multa  

Será cobrado o valor de R$ 2,00 (dois reais) a cada dia de atraso e por livro, 
incluindo sábados, domingos e feriados. O pagamento da multa será feito na tesouraria 
mediante apresentação do seu nome completo e automaticamente será efetuada a 
baixa no sistema 

Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias, além do pagamento de multa, os 
serviços disponíveis ao usuário ficarão suspensos por período iguais a do atraso na 
devolução da obra emprestada; 

1.3.7 Perda ou extravio de material da biblioteca 

Caso o usuário não devolva os livros emprestados em seu nome, fica 
determinado a sua responsabilidade nos casos de extravio, rasuras ou quaisquer outros 
danos ocasionados nos livros, devendo repor a Biblioteca da FCV com um novo livro ou 
pagar o equivalente em dinheiro 

1.3.8 Responsabilidade do Usuário 

 Ao entrar na biblioteca, o usuário deverá deixar seus pertences nos guarda-
volumes, podendo conservar consigo apenas folhas de papel soltas, cadernos, 
canetas, lápis e borrachas, cuja apresentação poderá ser solicitada à saída, para 
efeito de conferência. A biblioteca não se responsabiliza pela perda e/ou extravio 
de pertences deixados nos guarda-volumes; 
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 No caso de perda da chave do guarda-volumes, fica o usuário obrigado a 
ressarcir a FCV. 

 elar pela conservação do acervo e do patrimônio da biblioteca; 
 Devolver os livros retirados mediante empréstimo de qualquer natureza, no prazo 

estabelecido bem como, devolvê-las em perfeito estado de conservação; 
 Efetuar pessoalmente o empréstimo das obras; 
 Encerrada a consulta local, temporária ou domiciliar, devolver a obra ao 

funcionário da biblioteca, a fim de que este proceda a baixa do empréstimo; 
 Manter o máximo silêncio nas dependências da biblioteca; 
 Não fumar nas dependências da biblioteca - art. 2º da Lei n° 9.294 de15/07/96; 
 Não consumir bebidas nas dependências da biblioteca; 
 Não utilizar telefone celular e/ou outros aparelhos de sonorização; 
 Responsabilizar-se por todos os danos causados ao material bibliográfico 

utilizado; 
 Comparecer à biblioteca quando solicitado; 
 Não tomar emprestado em carteirinha de outrem; 
 Não rabiscar, grifar, dobrar, amassar, apoiar ou sentar sobre as obras; 
 Obedecer às normas estabelecidas por outros atos da Direção da FCV. 

1.4 CPA- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Setor responsável pelo compromisso de avaliar a Instituição, em conformidade 
com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (MEC). 

A Avaliação Institucional é aplicada aos alunos, funcionários, corpo docente e 
coordenadores uma vez por ano, normalmente no mês de outubro. O objetivo da CPA é 
contribuir com a melhoria dos serviços prestados pela FCV 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

2.1 REPRESENTAÇÃO 

2.1.1 CONSELHO DIRETOR - CONDI 

Art.14º. O Conselho Diretor - CONDI é o órgão máximo de natureza normativa, 
consultiva e deliberativa.  Deliberativo em matéria administrativa e disciplinar e 
consultivo em matéria de natureza didático-científica, sendo constituído: 

I. Pelo Diretor de Graduação; 
II. Pelo Diretor de Pós-graduação e Extensão; 

III. Pela Coordenadoria de Ações Pedagógicas; 
IV. Pela Coordenadoria de Assuntos  Acadêmicas;  
V. Pelos Coordenadores dos Cursos; 
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VI. Por um representante dos professores, eleito pelos pares, com mandato 
de dois anos, permitida a recondução; 

VII. Por um representante do Corpo Discente; 
VIII. Por um representante da Entidade Mantenedora e, 

IX. Por um representante da Comunidade,  
Art.15º. Preside o Conselho Diretor – CONDI, o Diretor de Graduação e, em sua 
ausência ou impedimento, nesta ordem de precedência, o Diretor de Pós-graduação e 
extensão, Coordenadoria de Ações Pedagógica, um dos Coordenadores de Curso, por 
ordem de antiguidade no cargo ou na Instituição, em casos de empate.  
Art.16º. O Conselho Diretor - CONDI reúne-se, ordinariamente, uma vez por semestre 
e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor de Graduação ou a 
requerimento de 2/3 (dois terços), no mínimo, de seus membros. 
Art.17º. Compete ao Conselho Diretor - CONDI, com estrita observância das normas e 
dos princípios gerais estabelecidos pela Mantenedora e/ou pela Instituição a que esta 
se subordina: 

I. Analisar propostas de alterações do Regimento e implementar as que forem 
aprovadas; 

II. Examinar propostas de criação de cursos elaboradas pelo Colegiado de 
Cursos, para serem encaminhadas com parecer conclusivo à Entidade 
Mantenedora, para decisão final; 

III. Propor programas de ensino para funcionamento entre os períodos regulares 
de aulas; 

IV. Elaborar critérios para seleção de candidatos a matricula por transferência, 
quando o número desses for superior ao número de vagas; 

V. Acompanhar, juntamente com o Colegiado do Curso, a execução do regime 
didático e o cumprimento de programas aprovados; 

VI. Criar comissões necessárias aos trabalhos da Mantida, fixando-lhes as 
respectivas atribuições, inclusive no que se refere à apuração de fatos 
denunciados por membro da comunidade acadêmica; 

VII. Pronunciar-se sobre representação de aluno contra professor, nos termos 
deste Regimento; 

VIII. Pronunciar-se sobre novas formas de processo seletivo, e submeter o 
pronunciamento à Entidade Mantenedora; 

IX. Reunir-se solenemente, na colação de grau da Mantida; 
X. Aprovar símbolos e insígnias da Mantida, ouvida a Entidade Mantenedora; 

XI. Conceder títulos honoríficos de Benemérito, Professor Emérito ou Professor 
Honoris Causa, nos termos deste Regimento; 

XII. Solucionar, no limite de sua competência, os casos de dúvidas que surgirem da 
aplicação deste Regimento; 

XIII. Emitir resoluções, normas complementares e ordens de serviço, dentro de sua 
esfera de competência; 

XIV. Propor modificações e adaptações para os manuais e guias da Mantida; 
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XV. Desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas neste artigo, mas a ele 
cominadas neste Regimento; 

XVI. Decidir, em grau de recurso, sobre questões administrativas, de ensino, 
didática ou disciplinar, encaminhando a matéria, conforme o caso, à Entidade 
Mantenedora ou, ao órgão próprio do Sistema; 

XVII. Organizar anualmente o calendário escolar. 

2.2 NIVELAMENTO  

A FCV oferece aulas gratuitas de Português, Matemática, para seus alunos. 
Essas aulas objetivam fornecer apoio pedagógico aos alunos que tenham dificuldades 
em acompanhar os conteúdos das aulas regulares, para que obtenham um bom 
rendimento nas disciplinas em geral. As aulas acontecem em horários, definidos no 
início do semestre letivo.  

2.3 CICLO DE ESTUDOS DA FCV 

O Ciclo de Estudos da FCV é um evento realizado anualmente no 1º semestre do 
ano letivo em data prevista no Calendário Acadêmico  e é destinado a todos os cursos 
da FCV, o seu objetivo é disponibilizar aos acadêmicos e docentes o espaço necessário 
para a apresentação de suas produções científicas, como também, aprenderem com as 
experiências de profissionais renomados as formas mais adequadas para o sucesso no 
exercício da profissão. 

2.4 EVENTOS DE CADA CURSO 

Durante o ano os cursos da FCV, realizam atividades extra-classe para os seus 
acadêmicos, é importante a participação dos acadêmicos, além de valorizar o seu 
curso, promover a integração dos acadêmicos, produzir novos conhecimentos, as horas 
são contadas como atividades complementar. 

2.5 VISITAS TÉCNICAS 

Com o objetivo de oportunizar ao aluno a vivência de conteúdos aprendidos e a 
contextualização, freqüentemente, nossos acadêmicos visitam organizações públicas e 
privadas, museus, exposições e demais lugares. Para que estas atividades aconteçam, 
comunicados serão elaborados informando sobre os objetivos, data, horário, transporte, 
etc. 

http://www.fcv.edu.br/
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2.6 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

2.6.1 Estágio Supervisionado obrigatório 

O Estágio supervisionado é parte integrante do Currículo dos Cursos da FCV, 
consistindo em disciplina obrigatória a ser desenvolvida em consonância com o Projeto 
Pedagógico de cada Curso, as políticas e as diretrizes institucionais, as disposições 
regimentais e a legislação pertinente. 

2.6.2 Estágio Supervisionado não obrigatório 

O SOEP – Serviço de orientação Educacional e Profissional busca estabelecer 
parcerias com empresas dos diversos segmentos, de modo a oferecer oportunidade de 
estágio aos acadêmicos da FCV, que estejam regularmente matriculados e freqüentes 
às atividades acadêmicas. As vagas são divulgadas aos alunos através dos editais. 

O estágio não obrigatório será aproveitado como atividade complementar e será 
coordenado, e supervisionado pelo SOEP que repassará as informações às 
coordenações de curso para seu aproveitamento Acadêmico. Além das orientações de 
estágio, o SOEP desenvolve juntamente com toda equipe pedagógica, administrativa e 
alunos, Projetos de Responsabilidade Social, tais como, Trote Solidário, Campanha da 
Páscoa, Campanha do Agasalho, Dia das Crianças, Natal Solidário. 

. 

2.7 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

A FCV participa dos programas PROUNI e PROMUBE, com descontos nas 
parcelas escolares entre 25% a 100%.  

Observação: para ter acesso aos programas, o aluno deverá seguir rigorosamente 
todas as condições estabelecidas pelos programas governamentais. Para obter mais 
informações acesse: http://prouniportal.mec.gov.br/ e 
http://www.fcv.edu.br/uploads/promube. 

2.8 FINANCIAMENTOS ESTUDANTIS 

A FCV participa do programa Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES) do Ministério da Educação, destinado a financiar a graduação de 
estudantes matriculados em instituições não gratuitas a estudantes matriculados em 
cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

http://www.fcv.edu.br/
http://prouniportal.mec.gov.br/
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Ministério da Educação. O financiamento poderá ser de até 100%. Para obter mais 
informações acesse: http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html. 

- A FCV possui programa próprio de financiamento. Informação acesse: 
http://www.fcv.edu.br/uploads/128103399423882_229.pdf 

3. DICAS IMPORTANTES 

3.1 PONTUALIDADE 

A pontualidade é uma exigência para o desenvolvimento das atividades 
escolares.  Atrasos na chegada à aula causam prejuízos na concentração dos colegas 
devido à interrupção e para o próprio acadêmico que precisa adaptar-se à atividade que 
já teve início anteriormente. 

 Por favor, evite agendar médico, dentista e outros em horário de aula; 

 A saída antecipada das aulas traz prejuízo ao rendimento escolar do 
acadêmico; 

 Caso o acadêmico precise afastar-se das atividades escolares por período 
determinado, é preciso encaminhar declaração ou atestado médico 
informando período de afastamento e o motivo à Coordenação. Estas 
informações serão repassadas ao corpo docente, e o acadêmico durante este 
período, ou imediatamente após, deverá solicitar as atividades trabalhadas 
aos seus docentes, o qual será analisado pelo Coordenador de Curso para 
posterior comunicação aos professores. 

3.2 OBJETOS DE VALOR 

Não é recomendado que o acadêmico traga para a FCV objetos de valor, pois 
não nos responsabilizamos por quaisquer objetos que o acadêmico venha a 
perder, quebrar ou estragar na Instituição.  

3.3 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

O cartão de identificação é fornecido aos acadêmicos pela FCV no início do 
curso sem cobrança de taxa. Torna-se necessário ressaltar que o cartão magnético é 
um documento de identificação e, portanto qualquer dano causado a este implicará 
obrigatoriamente em substituição. Vale lembrar que em caso de substituição será 
cobrado o valor de R$ 15,00. Para que a substituição se concretize o acadêmico deverá 
preencher o requerimento de solicitação na Secretaria Acadêmica, munido de uma foto 
3X4 recente e efetivar o pagamento na Tesouraria. 

http://www.fcv.edu.br/
http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html
http://www.fcv.edu.br/uploads/128103399423882_229.pdf
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