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Palavra da Direção  

Caro(a) Aluno(a)  

É com grande satisfação que lhe damos boas-vindas ao Grupo Campos Salles, uma 
instituição de ensino com 96 anos de tradição, comprometida em buscar sempre o que há de 
mais moderno e mais avançado em cada área de conhecimento.   

Este é mais um passo em um processo de educação que, mais do que nunca, tem 
que ser contínuo e permanente em busca de novos conhecimentos, fazer novos 
amigos, crescer profissionalmente e pessoalmente. Reafirmamos nosso compromisso 
de formar profissionais capacitados para um mercado de trabalho altamente 
competitivo, tanto do ponto de vista técnico quanto ético e humanístico, 
acreditando que a relação ensino-aprendizagem deva constituir uma experiência 
estimulante, produtiva e prazerosa.  

De agora em diante seu principal objetivo será o de aprender a aprender e, é importante 
que você queira realmente aprender bem, porque aprender não é apenas 
memorizar um livro ou alguns de seus tópicos importantes.  Sua meta deverá ser a de 
compreender o que está sendo desenvolvido nas aulas, poder aplicar à realidade, 
reelaborar e sintetizar, assim como relacionar o novo com o antigo.  

Ainda, gostaríamos de lembrar que estudar nunca foi uma tarefa fácil. É preciso muita 
dedicação e perseverança. Nas disciplinas oferecidas na modalidade a distância, 
essa tarefa requer ainda mais comprometimento e determinação, pois é você quem 
determina e organiza o seu ritmo de estudo. Mas, saiba desde já que você nunca 
estará sozinho nessa caminhada, pois sempre terá à disposição uma equipe 
preparada e pronta a lhe atender no que for preciso e no que se fizer necessário para 
alcançar os objetivos do curso em relação à sua formação.  

Um grande abraço e um excelente percurso!  

Prof. Carlos Antonio José Oliviero  
Diretor Geral e Acadêmico – Faculdades Integradas “Campos Salles”  

Prof. Fabio Cristiano de Moraes  
Diretor Geral e Acadêmico – Faculdade Paulista de Comunicação  
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Para início de conversa  
Apresentamos a seguir algumas orientações sobre a regulamentação de suas 
Faculdades. Sua leitura é fundamental para que você possa conhecer as Instituições 
na qual está inserido e compreender os processos administrativos e acadêmicos. Tais 
orientações e procedimentos, apresentados como síntese de outros documentos 
institucionais, estão sujeitos a ajustes e devem ser observados durante toda a vida 
acadêmica.   

O ensino em época de pandemia  
O distanciamento e o isolamento social impostos pelo combate à proliferação do 
novo do COVID-19 fizeram com que diversos aspectos da nossa rotina diária 
sofressem alterações. Quando falamos da área da Educação, a principal mudança 
foi a transição do ensino presencial para o ensino a distância (EaD) ou aulas remotas, 
conceitos que possuem suas similaridades e diferenças. 

 
 
Neste período de quarentena, para que os alunos tenham o menor impacto possível 
no seu desenvolvimento acadêmico e, para que o calendário letivo não seja 
comprometido, foi inevitável levar o ensino da sala de aula para dentro das casas 
dos alunos – inclusive mediante orientação e normatização do Ministério da 
Educação (MEC). 

E para que essa continuidade das atividades presenciais ocorra em ambientes 
virtuais, é essencial a adoção de tecnologias variadas, permitindo a comunicação, 
a interação e a avaliação dos estudantes, mesmo eles estando afastados da 
Instituição. 

Entre as possibilidades dessa “virtualização” da Educação estão o ensino a distância 
(EaD) e o ensino remoto cujas principais diferenças são descritas a seguir: 
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Ensino a distância (EaD) 
O ensino a distância, ou simplesmente EaD, é uma modalidade de ensino que possui 
uma estrutura política e didática-pedagógica completa, procurando englobar de 
maneira flexível toda uma gama de conteúdos e atividades para cada disciplina, de 
acordo com objetivos e características dos conhecimentos e das habilidades gerais, 
específicas e socioemocionais. 

Mais do que apresentar conteúdos e encaminhar atividades, o EaD deve possuir uma 
metodologia bem definida e compatível com a interação virtual, inclusive no que 
tange ao processo avaliativo dos alunos. 

Essa modalidade é pensada e projetada para oferecer todo o suporte necessário de 
atendimento ao processo de aprendizagem, como videoaulas, tutores com 
disponibilidade em horários flexíveis, fóruns de discussão, atividades em formatos 
variados, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e outros recursos tecnológicos 
que favoreçam o ensino a distância mesmo a médio e longo prazos, sendo todas 
estas atividades oferecidas, em sua grande maioria, no formato assíncrono, ou seja, 
o aluno desenvolve suas atividades no período que desejar. 

Devido a essas características, o EaD deve garantir acesso aos conteúdos de 
maneira ininterrupta e prática. Com isso, a principal vantagem dessa modalidade de 
ensino é a flexibilização e personalização do aprendizado, permitindo que os próprios 
alunos, dentro de sua maturidade e faixa etária, possam ter autonomia para guiar a 
sua rotina de estudos e de formação. 

Ensino Remoto 
Diferentemente do EaD, o ensino remoto preconiza a transmissão em tempo real das 
aulas, também conhecido como síncrono. A ideia é que professor e alunos de uma 
turma tenham interações nos mesmos horários em que as aulas da disciplina 
ocorreriam no modelo presencial. grosso modo, isso significa manter a rotina da sala 
de aula em um ambiente virtual acessado por cada um de diferentes localidades e 
dispositivos. 

Adaptações podem e devem ser feitas para adequar a forma de apresentação das 
disciplinas, mas de maneira geral é seguido o que foi pensado para o ensino 
presencial. 

As transmissões “ao vivo” das aulas, também conhecidas por LIVES, são realizadas por 
intermédio de ferramentas que possibilitem a transmissão de dados por intermédio 
de Streaming1, como pro exemplo o Google Meet, o Teams (Microsoft), Youtube etc. 

 
1 Streaming é uma forma de distribuição digital, frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através 
da Internet. 
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Assim, o ensino remoto surge como uma interessante saída para momentos 
emergenciais como o que vivemos, pois viabiliza a continuidade das atividades 
pedagógicas pela internet. 

 
O grupo Campos Salles adota, como ferramenta oficial para a transmissão das aulas 
remotas o Teams da Microsoft. As aulas tem o mesmo tempo de duração das aulas 
presenciais e, ficam gravadas para futura pesquisa do aluno. 

Quem somos  
Uma Instituição de ensino empenhada em expandir suas fronteiras para contemplar 
os novos desafios da educação. 

Com mais de nove décadas de fundação, procura evoluir constantemente para atuar 
no Ensino Superior com concepções atualizadas acerca do conhecimento, 
entendendo que os saberes não podem ser fragmentados. Esta gestão do 
conhecimento passa por um posicionamento firme em relação à necessidade de 
formação ampla, que torne o cidadão capaz de pensar logicamente, perceber, 
interpretar e compreender a realidade, preparando-o para ser agente transformador  

Missão, Visão e Valores  

Missão  
O Grupo Educacional Campos Salles tem como missão semear e multiplicar o 
conhecimento, com finalidade de promover o desenvolvimento humano e social de 
alunos, professores, colaboradores e comunidade em geral.  

Visão  
Ser reconhecida na cidade de São Paulo como uma instituição comprometida com 
a educação integral do aluno, que permitirá ao seu egresso o exercício pleno de 
uma cidadania e para a prática de valores éticos, pessoais e profissionais na 
sociedade.   

Valores  
• Zelo à excelência acadêmica em todas as suas áreas de atuação, em especial no 

ensino, na pesquisa e na extensão;  
• Avidez pela inovação, por identificar e optar por novos caminhos e de criar 

oportunidades, carreiras e práticas em conformidade com uma visão inovadora e 
empreendedora;  

• Atenção à inclusão. É inegociável o compromisso das Faculdades Integradas Campos 
Salles com a democratização do acesso ao ensino superior, como forma de superar 
as desigualdades na Região da Lapa, em especial, na cidade de São Paulo, em geral. 

Nota 
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A FICS/FEPAC manterão sempre seus olhos voltados à região na qual está inserida, 
zona oeste de São Paulo, sem jamais perder de vista a conjuntura maior do país;   

• Diligência especial aos processos de gestão democrática, para assegurar o 
reconhecimento e valoração plena de sua diversidade acadêmica; 

• Responsabilidade ética, social e ambiental; 
• Foco na aprendizagem do aluno. 

 



Boas-Vindas e Manual do Aluno 

Página 9 de 28 

 

Objetivos institucionais  
O Complexo Educacional “Campos Salles” “, como instituição educacional, destinam-se a promover 
a educação, sob múltiplas formas e modalidades, a ciência e a cultura geral, e têm 
por finalidade:  

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo;  

• Formar alunos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

• Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicação ou de outras formas de comunicação;   

• Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração;  

• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade;   

• Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição.  

Organização administrativa  
A estrutura funcional das Faculdades compreende os seguintes órgãos:  

Órgãos deliberativos:  
• Congregação: órgão máximo de natureza normativa, deliberativa e consultiva em 

matérias de planejamento administrativo, didático, científico e disciplinar;  
• Conselho de Curso – CONCUR: no âmbito das Faculdades, o Conselho de Curso é o órgão 

deliberativo e de assessoramento em matéria didático-científica;  
• Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE: órgão de natureza normativa, 

deliberativa e consultiva em matéria de ensino, pesquisa e extensão, destina-se a 
formular a política didático-científica das Faculdades, acompanhar, controlar e 
avaliar sua implementação;  

• Direção geral: órgão superior que superintende, coordena, acompanha e controla as 
atividades desenvolvidas no âmbito das Faculdades;  

• Direção acadêmica: órgão executivo superior, de suporte às ações da direção geral, que 
coordena, acompanha e controla as atividades do âmbito acadêmico da instituição;  
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• Coordenação de cursos: órgãos de assessoramento na organização administrativa e 
didático-pedagógica dos cursos.  

Coordenação de cursos  
A Coordenação é a ligação entre o aluno, os professores e a faculdade, ajustando, 
facilitando e administrando todos os procedimentos técnicos e administrativos para 
o pleno funcionamento do curso.  

O Coordenador está preparado para acompanhar, 
com todo o empenho e interesse, a vida 
acadêmica dos alunos, os problemas do corpo 
docente e os planos de ensino, objetivando, dessa 
forma, os melhores resultados no processo ensino-
aprendizagem. Sempre que você tiver alguma 
dúvida ou dificuldade, procure o(s) 
Coordenador(es) do seu curso.  

Coordenadores de Cursos 
 

Nome do Coordenador Curso 
Milton Tadeu Piscinato Administração 

Manuel dos Santos Leitão Ciências Contábeis 

Thomas Kefas Direito 

Daniela Andreza Rodrigue Bartholo Pedagogia 

Paulo Marcotti 
Sistemas de Informação e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas  

Gestão Comercial 
Dario Djouki 

Marketing (Presencial e EaD) 

Gestão Financeira 
Roberto Datrino 

Logística 

Gestão de Recursos Humanos Jairo Gonçalves Duarte 

Medicina Veterinária 

Paula Magalhães 

Farmácia 

Nutrição 

Biomedicina 

Fisioterapia 

Psicologia 

Educação Física 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 
e disciplinas oferecidas na 
modalidade EaD 

Marcos Galini 
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Horário de atendimento dos coordenadores  
Caso o aluno tenha necessidade de conversar pessoalmente com o coordenador 
do seu curso, poderá fazê-lo nos horários de plantão do coordenador, conforme 
calendário definido pela direção acadêmica. 

 
Se você tiver problemas com algum professor, antes de procurar o coordenador, procure 
saná-lo com o próprio professor. 

Normas acadêmicas  
As Normas Acadêmicas têm por objetivo instruir e orientar o aluno dos cursos de 
graduação, modalidade de educação presencial, remoto e à distância - EaD, 
quanto aos procedimentos administrativos e acadêmicos definidas pelo Grupo 
Campos Salles. 

 
 
 

  

Nota 
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Normas para as modalidades de estudo 
 

Modalidade Remota 
Nesta modalidade as aulas 
são ministradas on-line de 
forma síncrona, ou seja, ao 
vivo por intermédio da 
Internet 

Horário das aulas 
Seguem as mesmas regras 
dotadas para a modalidade 
presencial. A presença do 
aluno é obrigatória durante 
todo período de transmissão 
das aulas, inclusive do 
professor  

Link das Aulas 
Os links das aulas estarão 
disponíveis em cada módulo 
do Ambiente virtual de 
aprendizagem, na seção 
“Aula Gravada/On-line” 

Aulas gravadas 
As LIVES (aulas síncronas) 
ficarão gravadas, para que o 
aluno possa acessá-las a 
qualquer tempo. 
 

 
Modalidade Presencial 
Nesta modalidade as aulas são ministradas em sala de 
aula com a presença do aluno e professor. 

Horário das aulas e faltas  
Para que você possa ter um bom desempenho ao 
longo de sua jornada acadêmica, ser pontual é 
essencial e necessário ao bom andamento das 
aulas e do curso. Chegue sempre no horário 
estipulado (descrito a seguir) e participe de todas 
as atividades acadêmicas.  

Período matutino: das 08h10 às 11h00, com 
intervalo de 20 minutos (das 09h25 às 09h45).   

Período noturno: das 19h10 às 22h00, com intervalo 
de 20 minutos (das 20h25 às 20h45).   

Quantas faltas posso ter em cada disciplina?   
Para as disciplinas ofertadas no modo presencial, 
você poderá faltar 25% da carga horária total da 
disciplina, ou seja, poderá ter até 10 faltas para 
disciplinas com 2 aulas semanais e, até 20 faltas, 
para disciplinas com 4 aulas semanais.   

 

 

 
A legislação em vigor não reconhece como abono de faltas atestados médicos, 
declarações de trabalho e outros documentos que comprovem a necessidade de 
ausência às aulas. Não têm valor legal para efeito de abono de faltas. Tais documentos, 
quando apresentados ao professor e à Instituição, demonstram cortesia e consideração 
por parte do aluno. Justificam, mas não abonam faltas.  

Desse modo, procure não faltar desnecessariamente, pois você poderá utilizar os 25% de 
faltas garantido por lei para imprevistos de saúde, loto etc., 

Atenção 
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Em situações especiais, para compensar as ausências, a lei prevê situações consideradas de 
“como “Regime Domiciliar” que englobam os seguintes casos: alunos portadores de afecções2 
(DECRETO-LEI nº 1.044/69) e alunas gestantes impossibilitadas de frequentar as aulas 
mediante laudo médico (LEI 6.202/75).  

Os alunos com direito a tratamento especial pelos motivos acima descritos poderão 
requerer à Secretaria Geral atividades acadêmicas domiciliares, indicando um 
representante que manterá contato com a Faculdade e com os professores para 
acompanhamento das tarefas enquanto durar o impedimento.  

Falta no dia da prova  
Durante o semestre letivo você será avaliado por duas provas bimestrais (P1 e P2) e 
uma prova multidisciplinar. Caso você precise faltar em uma das provas P1 ou P2, 
poderá fazer a prova substitutiva realizada no final do semestre letivo. No caso da 
prova multidisciplinar, não existe uma prova que a substitua.  

Sobre as provas substitutivas  
O aluno poderá requerer no Portal do Aluno, no período estabelecido no Calendário 
Escolar, uma única prova substitutiva de cada disciplina, em lugar daquela(s) não 
efetuada(s), mediante pagamento da respectiva taxa. Uma vez confirmado o 
requerimento ele não mais poderá ser cancelado pelo aluno.  

As provas serão realizadas nas datas fixadas no Calendário Acadêmico e 
contemplam todo conteúdo programático do semestre.  

 
A prova substitutiva somente substitui uma das provas bimestrais P1 ou P2. Caso o aluno 
falte no dia da prova substitutiva, não haverá outra prova que a substitua.  

A prova substitutiva será pontuada de 0 a 10, substituindo a média da P1 ou P2. Desse 
modo, os trabalhos pontuados nas P1 ou P2 serão desconsiderados.  

Não existe isenção de taxa para a prova substitutiva, mesmo com a apresentação de 
atestados médicos que justificaram a falta do aluno na P1 ou P2 

Sistema de avaliação  
A cada semestre você terá três avaliações, denominadas por P1, P2 e multidisciplinar 
cujo conteúdo é definido em cada plano de ensino da disciplina apresentado e 
discutido com o aluno durante a primeira semana de aula, obedecendo os seguintes 
critérios de avaliação:  

 
2 “doenças infecto contagiosas, traumatismos, distúrbios agudos ou agudizados, desde que se verifique a conservação das condições 
intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar…”  

Atenção 
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• Prova P1: elaborada pelo professor cuja pontuação deverá seguir as regras 
estabelecidas no plano de ensino.  A data de realização da prova é definida pelo 
Calendário Acadêmico;  

• Outros instrumentos avaliativos: seminários, exercícios, trabalhos etc, cuja pontuação 
deverá seguir as regras estabelecidas no plano de ensino;  

• Prova P2: elaborada pelo professor cuja pontuação deverá seguir as regras 
estabelecidas no plano de ensino.  A data de realização da prova é definida pelo 
calendário acadêmico;  

• Outros instrumentos avaliativos: seminários, exercícios, trabalhos etc, cuja pontuação 
deverá seguir as regras estabelecidas no plano de ensino; 

 
O critério de avaliação definido no plano de ensino, no início do semestre, não pode ser 
alterado pelo professor no decorrer do semestre. 

A divulgação do horário das provas P1 e P2 estão definidas no Calendário 
Acadêmico, e não podem ser modificadas por Docentes, somente a critério da 
Direção Acadêmica.   

Apenas os alunos regularmente matriculados, poderão fazer as provas ou quaisquer 
outras atividades da IES.  

Modalidade Remota 
As provas serão realizadas 
nos horários normais das 
aulas. O aluno terá duas 
tentativas seguidas para 
responder as questões, 
prevalecendo a nota mais 
alta. Tempo da prova: 
2h50min (para as duas 
tentativas) 

 
Modalidade Presencial 
Ao término da prova, o aluno deverá entregá-la ao 
professor e assinar a ata de presença. 

Durante a semana de realização das provas é 
expressamente proibido permanecer nos 
corredores da faculdade. Os alunos que infringirem 
essa determinação sofrerão advertência e 
poderão ter sua prova anulada. 

 

Cálculo da média para aprovação  
Será considerado aprovado o aluno que possuir média maior ou igual a 6,0 (seis 
pontos) de acordo com o cálculo descrito a seguir: 

Nota 
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Exemplos:   

Caso P1 P2 MULTI CÁLCULO  Média RESULTADO  AÇÃO  

1 3,0 7,0 1,0 (3,0 + 7,0 + 1,0) / 2  5,5 Reprovado  Fazer SUB para  

substituir a P1  

2 4,0 7,0 1,0 (4,0 + 7,0 + 1,0) / 2  6,0 Aprovado  O aluno pode fazer a  

SUB para melhorar sua nota 

da P1  

3 10,0 7,0 2,0 (10,0 + 10,0 + 2,0) / 2  9,5 Aprovado  O aluno pode fazer a  

SUB para melhorar sua nota 

da P2  

4 4,0 Falta 0,5 (4,0 + 0,0 + 0,5) / 2  2,2 Reprovado  Fazer SUB para  

substituir a P2  

5 Falta Falta 1,0 (0,0 + 0,0 + 1,0) / 2  0,5 Reprovado  O aluno está reprovado. A 

SUB substitui apenas  

uma média (P1 ou  

P2)  

Avaliação Multidisciplinar  
A avaliação multidisciplinar, integrante da sistemática de verificação do rendimento 
escolar, procura diagnosticar se o aluno, ao longo do curso, desenvolveu habilidades 
e competências para o exercício da profissão, proporcionando-lhe, inclusive, visão 
integrada e abrangente do currículo, no contexto dos objetivos formulados para o 
curso. 

 
Não existe prova substitutiva para a Multidisciplinar, independentemente do motivo da 
falta no dia da prova apresentado pelo aluno.  

Vista de provas, revisão e alteração de notas  

Vista de provas no horário de aula  
Na semana seguinte da realização das provas, o professor comentará a prova 
aplicada na semana anterior (consulte as datas no calendário acadêmico) e 
promoverá sua vista aos seus alunos mediante assinatura da ata de concordância 
da nota por parte do aluno.  

Atenção 
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Modalidade Remota 
A vista de prova será 
realizada na aula seguinte à 
aplicação da prova, por 
intermédio de uma LIVE. 

 
Modalidade Presencial 
O professor promoverá sua vista aos seus alunos 
mediante assinatura da ata de concordância da 
nota por parte do aluno. 

 
Caso exista alguma divergência, o professor fará a devida alteração lançando a 
nota correta em campo próprio na ata de concordância da nota.  

Se mesmo assim, o aluno não concordar com a nota atribuída pelo professor durante 
a vista de prova, caberá ao aluno solicitar, por escrito, à Secretaria Geral da 
Faculdade uma nova vista de prova. Para tanto, os motivos apontados deverão, 
exemplificativamente, enquadrar-se entre outras, as seguintes hipóteses:  

• Não coincidência entre a nota atribuída e o gabarito da correção;  
• Engano na identificação da autoria da prova;  
• Incoincidência entre resposta rejeitada pelo professor e explicação dada em sala de 

aula ou consignada em livro-texto;  
• Tratamento diferente dado para respostas idênticas dadas por alunos da mesma 

turma.  

Lançamento das notas no portal do aluno  
Após a semana da vista de provas, sua nota será publicada no Portal da faculdade 
na data prevista no calendário acadêmico. Caso exista alguma divergência entre a 
nota divulgada e publicada, você terá um prazo de 3 dias (conforme calendário 
acadêmico) para abrir um chamado solicitando a devida correção.   

 
Encerrado o prazo para o questionamento das notas publicadas, não caberá mais 
nenhum recurso para alteração da referida nota.  

 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  
A IES disponibiliza 2 (dois) laboratórios de informática:   

• Laboratório 1: localizado no primeiro andar do prédio Semeador, com capacidade 
para 40 alunos (um aluno por máquina). Esse laboratório está disponível para uso dos 
alunos das 17h00 às 19h00 de segunda a sexta e das 8:00 às 11:00 de segunda a sexta. 

Atenção 
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• Laboratório 2: localizado no sexto andar do prédio Augusto Gozzo, com capacidade 
para 48 alunos (dois alunos por máquina). Esse laboratório está disponível para uso dos 
alunos das 17h00 às 19h00 de segunda a sexta. 

Laboratório de Anatomia 
O laboratório de anatomia está localizado no primeiro andar do prédio Semeador, 
sendo o seu acesso exclusivo par os alunos da área de saúde e com a presença 
obrigatória do professor da disciplina. 

Informações acadêmicas complementares  

Atendimento aos discentes  
A FICS e FOAC, institucionalizando as diretrizes do seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional, valoriza o Atendimento ao Discente. Tendo em vista a importância, na 
missão da IES, da formação de cidadãos éticos e profissionais competentes para o 
contexto atual, é lógico que se passe a pensar em termos de acesso e permanência 
dos ingressantes na Instituição.  

 
 
Conforme o artigo 26, parágrafo 1o, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o 
acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, 
perseverança e determinação, demonstrados pelos que a buscam. A Educação 
Superior deve ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base 
nas competências adquiridas anteriormente. A igualdade de acesso, pois, não 
admite qualquer discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, ou de 
condições sociais e de deficiências físicas. Por outro lado, além do acesso, é preciso 
pensar na permanência dos alunos. Para tanto, entra em pauta o desenvolvimento 
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de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições 
de permanência. A atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, bem 
como as definições da Política Institucional para o Ensino, são prioridades para a IES.  

Objetivo Geral  
Trata-se de uma preocupação institucional macro que objetiva a democratização 
da permanência, a integração, a participação, apoio e atendimento devidos aos 
alunos matriculados na IES, a partir da promoção e execução de programas e 
projetos propostos por vários setores da FICS/FPAC.  

Objetivos Específicos  
Atualizar e disponibilizar constantemente o Manual do Aluno;  

• Elaborar, acompanhar e avaliar de que forma o atendimento ao discente é realizado;  
• Desenvolver novas alternativas para o acesso e permanência discente;  
• Identificar alunos com carências educacionais e realizar ações de superação das 

dificuldades;  
• Realizar ações de acompanhamento aos alunos que necessitam de atendimento 

especial;  
• Viabilizar oportunidades de estágio, monitoria, iniciação científica, dentre outras, para 

os alunos dos cursos da FICS;  
• Articular a formação discente com a educação continuada;  
• Monitorar e acompanhar os egressos.  

Visando alcançar os objetivos propostos, o Atendimento ao Discente é desdobrado 
nas seguintes atividades, de forma permanente:  

Bolsas  
A Faculdades Integradas Campos Salles possui a adesão ao Programa Universidade 
para Todos (PROUNI), FIES e entidades associadas.  

Programa de iniciação científica  
Conforme as políticas de pesquisa, já descritas no PDI a Instituição incentivará 
atividades de pesquisa entre docentes e discentes, onde constam: Estímulo à 
participação em projetos de iniciação científica, promovendo a possibilidade do 
fornecimento de bolsas e incentivos para tal.  

Programa de Nivelamento  
A Faculdades Integradas Campos Salles possui um Programa de Nivelamento 
Acadêmico, ofertando cursos de Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática, 
que podem ser frequentados pelos acadêmicos ao longo de todo o curso e tem por 
finalidade a possibilidade de suprir carências em sua formação acadêmica 
anteriores ao ingresso no ensino superior. Este processo tem por objetivo identificar e 
minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior, promovendo 
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mecanismos de nivelamento e oferecendo condições para aprendizagens 
significativas na Educação Superior.  

Nivelamento em Língua Portuguesa: que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos 
em ampliar conhecimentos básicos de Língua Portuguesa; desenvolver habilidades 
conceituais na área de Língua Portuguesa; qualificar os acadêmicos ingressantes 
para melhor aproveitamento em seus cursos, a fim de reduzir a evasão.  

Nivelamento em Matemática: que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos em 
ampliar conhecimentos básicos de Matemática; desenvolver habilidades 
conceituais na área matemática;  

Condições de Acesso  
O corpo discente da Faculdades Integradas Campos Salles é constituído pelos alunos 
regulares. O aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação, pós-
graduação e extensão. O acesso do corpo discente ocorre por meio de um Processo 
de Seleção, que está disciplinado no Regimento da Faculdades Integradas Campos 
Salles, ou ainda, por meio de transferência, observado o limite de vagas oferecidas 
para o curso solicitado e a legislação vigente.  

Formas de Acesso/Seleção do Corpo Discente Acesso aos cursos de Graduação  
• Concurso Vestibular: é realizado o Vestibular Unificado. Constitui-se de prova de 

múltipla escolha e redação.  
• Processo Seletivo complementar: é realizado após o Concurso Vestibular, com uma 

prova de redação e está condicionado à existência de vagas remanescentes nos 
cursos, após a matrícula dos classificados no primeiro processo.  

• Ingresso de Diplomado: é oferecido a graduados em curso superior, que podem 
requerer ingresso em curso de Graduação, condicionado à existência de vagas no 
curso e mediante processo seletivo.  

• Transferência: é uma oportunidade de prosseguir na FICS, o curso de Graduação 
iniciado em outra IES, condicionada a existência de vagas no curso e mediante 
processo seletivo.  

Acesso aos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
O ingresso aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, incluirá as etapas de 
candidatura, análise de documentos, seleção (se for o caso), e matrícula. A seleção 
efetiva-se mediante análise da documentação, podendo incluir prova, entrevista e 
outros mecanismos, desde que especificados no projeto do curso. A condução desse 
processo é desenvolvida pelo coordenador do curso, indicado pelo diretor da 
Faculdade. O número de vagas é fixado previamente, a cada edição do curso, e 
divulgado com as demais informações do curso.  

Acesso aos Cursos de Extensão 
No que se refere a ingresso em cursos de extensão, os pré-requisitos de formação 
e/ou conhecimentos específicos são descritos no projeto. A inscrição ocorrerá por 
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meio de sistema próprio que permite o acompanhamento dos cursos e a certificação 
do aluno.  

Atendimento aos alunos e estímulo ao ingresso e à permanência  
O discente da FICS/EPAC, dos diversos níveis de ensino, receberá atendimento em 
todos os setores pedagógico-administrativos da FICS/FPAC ou na Central de 
Atendimento ao Aluno, que integra os setores de registro acadêmico, financeiro, 
bolsas, estágios, iniciação científica, educação continuada, atendimento 
pedagógico, ouvidoria institucional e diplomados É objetivo do Grupo o 
aprimoramento constante de ações de aproximação e relacionamento com a 
comunidade, muito especialmente com os jovens que se preparam para uma 
escolha profissional e carecem de informações e esclarecimentos sobre vestibular, 
cursos, mercado de trabalho, orientação profissional e programas de apoio 
financeiro. Para efetivar este objetivo, a FICS buscará o aprofundamento do 
relacionamento com entidades públicas e privadas por meio de contatos frequentes 
com as coordenações pedagógicas das IES, com o intuito de divulgar e incentivar a 
participação dos estudantes nas atividades realizadas.  

Núcleo de Orientação Psicopedagógica  
O Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) é corresponsável pela construção 
de uma equipe de trabalho comprometida e, sobretudo, convicta da viabilidade 
das prioridades consensualmente assumidas e formalizadas na proposta de trabalho 
da FICS. Exerce, no espaço da autonomia que lhe é conferida, seu papel de 
elemento chave na orientação e acompanhamento dos resultados do desempenho 
acadêmico obtidos pelos discentes frente às ações planejadas e executadas pelos 
docentes. No exercício específico de sua profissão articula e mobiliza a equipe 
educacional, vivenciando suas atividades intencionais voltadas à melhoria do fazer 
pedagógico da sala de aula. O Núcleo de Orientação Psicopedagógica atua com 
base em três dimensões:  

• Preventiva: Consiste em acompanhar o fazer pedagógico, a fim de se obter resultados 
positivos na melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

• Construtiva: Auxiliar o docente a superar suas dificuldades de maneira positiva e 
cooperativa.  

• Criativa: Estimular a iniciativa do docente a buscar novos caminhos, criar e inovar 
recursos.  

O NOP fica à disposição dos Coordenadores de Cursos e docentes para auxiliá-los.   

Programa de Acompanhamento Psicopedagógico  
Durante o processo de ensino e aprendizagem, observam-se problemas de ordem 
diversa apresentados pelos alunos, a exemplo da dificuldade de adequação ao 
ritmo da vida universitária, geradores de conflito de âmbito emocional, social, político 
e comprometedores do desempenho acadêmico.  



Boas-Vindas e Manual do Aluno 

Página 21 de 28 

 

O Programa de Acompanhamento Psicopedagógico do NOP objetiva mediar 
processos de orientação e acompanhamento aos alunos que não estejam 
apresentando rendimento acadêmico satisfatório relacionado à aprendizagem, ao 
convívio universitário, às escolhas vocacionais, entre outras, favorecendo equilíbrio 
emocional e minimização das dificuldades apresentadas no processo de 
aprendizagem e relacionadas á vida universitária.  

Clínica de Atendimento Psicopedagógico   
A Clínica de Atendimento Psicopedagógico das Faculdades Campos Salles tem por 
finalidade prestar um serviço, gratuito, aos alunos que necessitarem em virtude das 
demandas específicas de cada docente. O mundo atual apresenta infinitas 
vicissitudes as quais podem dificultar o rendimento acadêmico bem como sua 
interação no dia a dia, tanto internamente à Faculdade quanto nos outros espaços 
de convivência do mesmo, como trabalho, família etc.  

Dessa maneira, acreditamos que um aluno, que se realize de forma plena, tem seu 
rendimento mais eficiente não apenas na faculdade, mas também na vida com um 
todo. Fundamental é pensar esse aluno em sua integralidade, desenvolvendo suas 
potencialidades e, assim, podendo contribuir com a sociedade como um todo.  

Nesse sentido, as Faculdades Integradas Campos Salles e Faculdade Paulista de 
Comunicação, em conformidade com sua missão, coloca mais essa possibilidade de 
auxílio ao aluno que sentir a necessidade de melhorias em seu rendimento escolar, 
bem como a tentativa de compreensão das motivações que fizeram com que 
houvesse essa diminuição de rendimento.  

Registro e Controle Acadêmico  
O registro e o controle acadêmico, em especial do fluxo curricular, das matrículas, 
dos trancamentos, bem como o registro e o controle de frequência e de notas, de 
aprovação e de reprovação dos alunos, estão previstos no Regimento da FICS/FPAC. 

As questões acadêmicas, expedição de atestados, históricos escolares, matrículas, 
rematrículas, trancamentos, transferências, aproveitamento de estudos, 
trancamentos de matrículas, registro de diplomas, entre outras atividades, são de 
responsabilidade da Secretaria Geral.   

O registro e o controle acadêmico merecem tratamento eficiente, com controle 
permanente das informações disponíveis, mediante a implantação de um sistema 
informatizado que armazena os dados e as informações atualizadas da situação 
escolar dos alunos.  

O sistema informatizado registra os dados e as informações do processo seletivo para 
ingresso nos cursos e sua operacionalização é de responsabilidade da Secretaria 
Geral. O registro acadêmico se dá por meio do preenchimento dos diários de classe 
pelos professores, nos quais constam as notas e as faltas do período letivo e a 
descrição dos conteúdos programáticos abordados, bem como as atividades 
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complementares realizadas pelos estudantes. O sistema de controle do registro 
acadêmico é informatizado e integrado às demais unidades. O sistema integra o 
controle financeiro e a biblioteca e permite que docentes insiram notas e as faltas do 
período letivo.  

Apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente  
Esta ação deve ser concretizada por meio, da criação de programas de apoio e 
projetos desenvolvidos na Faculdade, que contemplem:  

• Incentivo a discentes a publicarem artigos científicos e periódicos;  
• Incentivo a participação em Congressos, Simpósios, Seminários, dentre outros;  
• Apoio a grupos de pesquisa na faculdade;  
• Publicação de revista da Faculdade Integra/ação Revista Acadêmica e Revista de 

Pós-Graduação Multidisciplinar;  
• Organização de eventos (encontros, mostras, palestras), dentre outros.  

Programa de acompanhamento dos egressos  
Em 09 de outubro de 2015, o Diretor Geral da FICS instituiu o Programa de 
Acompanhamento dos Egressos, sendo um dos princípios: valorização profissional, 
relacionamento contínuo, educação continuada, avaliação e auto avaliação, 
dentre outros. Por este motivo, a Coordenação do PAE será uma atribuição da 
Direção Geral da FICS/FPAC.  

Podemos afirmar que o perfil dos egressos da Faculdade Integradas Campos Salles, 
observadas as peculiaridades de cada curso, pode ser apresentado como um 
profissional tecnicamente competente na sua área de atuação, com perfil crítico, 
empreendedor, criativo e reflexivo.   

Baseado na prática da "educação ao longo de toda a vida", conforme apresentada 
pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o 
Século XXI, o egresso da Faculdades Integradas Campos Salles pode também ser 
caracterizado como um profissional capaz de atuar em tempos de mudanças, e 
responder às novas e constantes demandas sociais e do mercado de trabalho.  

Competências a serem desenvolvidas  
A definição das competências (que incluem conhecimentos e atitudes), observadas 
as peculiaridades de cada curso, foi realizada de acordo com o Referencial para as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação, contido no Parecer 
CNE/CES n 67/2003. As principais competências definidas pela FICS/FPAC a serem 
desenvolvidas são:  

• Domínio dos conteúdos que compõem os cursos, a partir de perspectivas teóricas e 
práticas;  

• Ampla formação cultural que lhe permita a interação da formação específica com o 
conhecimento social interdisciplinar;  



Boas-Vindas e Manual do Aluno 

Página 23 de 28 

 

• Reflexão sobre as questões centrais da ética, como meio de propiciar a aplicação dos 
conhecimentos nesta perspectiva, visando um melhor agir do egresso não só no 
âmbito profissional, mas também social;  

• Domínio das novas tecnologias e métodos, como instrumentos facilitadores da 
pesquisa, visando sua permanente compreensão e renovação;  

• Julgamento e tomada de decisões que possibilitem não só o exercício de atividades 
profissionais cotidianas, mas principalmente a intervenção nas realidades regionais, a 
partir da consideração de suas características geográficas, culturais, econômicas e 
políticas, dentro de um enfoque de universalidade. 

Office 365  
A FICS/FPAC possuem uma parceria com a Microsoft, oferecendo a seus estudantes 
e docentes, acesso gratuito à solução completa do Office 365, que inclui o Office 
Online (Word, PowerPoint, Excel e OneNote), 1 TB de armazenamento no OneDrive, o 
Yammer e sites do SharePoint.  

 
 
Como estudante da FICS/FPAC, você pode utilizar a ferramenta em até cinco 
dispositivos, como smartphones e tablets. Dessa forma, você pode acessar os 
programas em qualquer lugar e a qualquer momento, por meio da computação em 
nuvem, facilitando seus estudos e aumentando sua produtividade.  

Como acessar  
Ter acesso e poder utilizar sua conta Office 365 é fácil. Se já possui uma conta de e-mail 
seu_nome.seu_sobrenome@cs.edu.br ativa (correspondente a um aluno registrado no 
respetivo sistema acadêmico) poderá desde já utilizar sua conta Office 365. 

 
Caso você não esteja conseguindo acessar o Office 365, por intermédio dos 
procedimentos descritos anteriormente, abra um chamado na categoria Acesso ao Office 
365 e solicite ajuda para cadastrar seu login e senha na Plataforma do Office 365. 

Nota 
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O Licenciamento inclui os seguintes programas e serviços:  

• Azure Active Directory Basic para EDU  
• School Data Sync (Plano 1)  
• Stream for Office 365  
• Microsoft Teams  
• Microsoft StaffHub  
• Flow para Office 365  
• PowerApps para o Office 365  
• Azure Rights Management  
• Microsoft Forms (Plano 2)  
• Microsoft Planner  
• Sway  
• Gerenciamento de Dispositivo Móvel do Office 365  
• Yammer for Academic  
• Office Online Educacional  
• Skype for Business Online (Plano 2)  
• Sharepoint Plano 1 para EDU  
• Exchange Online (Plano 1)  
• Onedrive (1TB de armazenamento)  

Comissão Própria de Avaliação (CPA)  
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) das Faculdades Integradas Campos Salles 
(FICS) foi instalada de acordo com a Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e criou a Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), bem como a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) em todas as Instituições de Ensino Superior (IES).  

A CPA da FICS/FPAC tem por finalidade destacar elementos fundamentais do 
processo contínuo de auto avaliação que está sendo desenvolvido. E, nesta 
perspectiva, tem também como objetivo subsidiar a implementação do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, conforme o disposto no art. 
11 da Lei 10.861/04.  

Por entender que a auto avaliação institucional é a principal maneira de se conhecer 
a real identidade da instituição, o alcance e a concretização de seus objetivos e a 
possibilidade de reformulação contínua em busca da excelência no ensino, a CPA 
pretende, ao desenvolver os trabalhos em torno da auto avaliação, contribuir, 
sobretudo, para uma formação teórico-prática mais competente e compromissada.  

São integrantes da CPA - Comissão Própria de Avaliação:  

• Presidente; 
• Representantes do corpo técnico-administrativo;  
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• Representantes do corpo discente;  
• Representantes do corpo docente;  
• Representantes da sociedade civil organizada. 

Objetivos  
A Comissão Própria de Avaliação/CPA tem intenção de, cada vez mais, compreender 
todo o processo interno de desenvolvimento das FICS, que tem como objetivos:  

• Empreender um processo educativo que favoreça o desenvolvimento de seres humanos, 
dotados de capacidade crítica, de autonomia intelectual e comprometidos com a 
resolução dos problemas sociais;  

• Ampliar a inserção social das Faculdades Integradas “Campos Salles” mediante uma 
articulação, cada vez mais intensa, com o contexto local;  

• Incrementar a qualificação do corpo docente e técnico;  
• Incrementar as atividades de extensão;  
• Formar gestores do conhecimento;  
• Fomentar as parcerias com empresas, instituições públicas e privadas e a comunidade, 

visando a assegurar o cumprimento de sua missão institucional;  
• Induzir e apoiar projetos que possibilitem a ampliação das fronteiras e a diversidade do 

conhecimento;  
• Promover ações que conduzam à renovação da instituição mediante constante 

intercâmbio com a comunidade.  

A auto avaliação institucional vem ao encontro desses objetivos, constituindo-se em 
uma ferramenta de reflexão que permite, a partir da diversidade de olhares e saberes, 
a obtenção de uma imagem mais próxima possível da boa execução de suas 
pretensões. Tal reflexão vem, sistematicamente, reorientando e aprimorando a estrutura 
administrativa, didático-pedagógica e física das Faculdades Integradas “Campos 
Salles”.  

Fundamentação legal  
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) das FICS fundamenta-se nos seguintes 
documentos INEP / MEC / SINAES / CONAES, que estabelecem as diretrizes e as 
orientações legais para o processo de auto avaliação e o de avaliação externa das 
Instituições de Educação Superior. Entre eles, destacamos:  

• Lei nº. 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES;  

• Portaria Ministerial nº. 1.180, de 06/05/2004;  
• Decreto, de 28/05/2004, que compõe a Comissão Nacional de Avaliação de Educação 

– CONAES;  
• Portaria nº. 2.051, de 09/07/2004, que regulamenta os procedimentos do SINAES;  
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• Portaria nº 398, de 03/02/2005, que estabelece a competência do presidente do INEP de 
normatizar, operacionalizar as ações e procedimentos referentes ao Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES, ao Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes – ENADE, à Avaliação Institucional – AI e à Avaliação dos Cursos de 
Graduação – ACG;  

• Portaria INEP nº. 31, de 17/02/2005, que estabelece os procedimentos das avaliações 
externas das IES;  

• Portaria nº. 300, de 30/01/2006, que aprova o Instrumento de Avaliação Externa de 
Instituições de Educação Superior do SINAES;  

• Portaria Normativa nº. 01, de 10/01/2007, que altera o calendário de avaliações do SINAES 
para o triênio 2007-2009;  

• Portaria Normativa nº 5, de 20/03/2007, que dispõe sobre os cursos que serão avaliados 
pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, no ano de 2007;  

• Portaria Normativa nº 06, de 03/04/07, que altera os prazos para requerimento de 
avaliação de cursos;  

• Portaria Normativa MEC, nº. 4, de 5 de agosto de 2008. Regulamenta a aplicação do 
conceito preliminar de cursos superiores, para fins dos processos de renovação de 
reconhecimento respectivos, no âmbito do ciclo avaliativo do SINAES instaurado pela 
Portaria Normativa nº 1, de 2007;  

• Portaria nº 1.264 de 17 de outubro de 2008, que aprova, em extrato, o Instrumento de 
Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES;  

• Portaria nº 1.081 de 29 de agosto de 2008, que aprova em extrato o Instrumento de 
Avaliação para fins de Renovação de Reconhecimento dos cursos de Graduação. 
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