CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE
UNIFCV
MODALIDADE A DISTÂNCIA – EAD
MANUAL DO ALUNO - GRADUAÇÃO

MARINGÁ-PR
2019

Súmario
1 - APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................7
2 - A MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) .............................................................................7
3 - O POLO EDUCACIONAL ..................................................................................................................8
4 - MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS .....................................................................8
5 - METODOLOGIA .............................................................................................................................8
6 - O TUTOR ONLINE ..................................................................................................................... 9
7 - O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) ............................................................................9
8 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO .............................................................................................................. 11
8.1 - REGRAS PARA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA DA DISCIPLINA .......................................................... 12
9 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) ................................................................................... 13
10 - ORIENTAÇÕES PARA ACESSO ..................................................................................................... 13
10.1 - COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) ............................................. 13
10.1.1 - Graduação ........................................................................................................................... 14
10.1.2 - Recursos – Aba Acadêmico .................................................................................................... 16
10.1.3 - Recursos – Aba Secretaria ..................................................................................................... 16
10.1.4 Recursos – Aba Financeiro...................................................................................................... 17
10.2 - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) / MOODLE ........................................................ 17
10.3 - AVA RESPONSIVO ................................................................................................................... 20
11 - TAXAS ACADÊMICAS E ADMINISTRAVAS ANO LETIVO 2019 .......................................................... 21
12 - GERÊNCIA FINANCEIRA ............................................................................................................ 22
13 - PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS ................................................................................................. 24
13.1 - Matrículas ............................................................................................................................... 24
13.2 - Rematrícula ............................................................................................................................ 24
13.3 – Trancamento da matrícula ....................................................................................................... 25
13.4 – Reabertura de matrícula .......................................................................................................... 25
13.5 – Cancelamento de matrícula ..................................................................................................... 25
13.6 – Tempo de jubilamento dos cursos ............................................................................................ 26
13.7 – Transferência de Polo Educacional ........................................................................................... 27
13.8 – Tranferência de curso ............................................................................................................. 27
13.9 – Equivalência de disciplinas ....................................................................................................... 27
13.10 - Disciplinas em depêndencia e pendência ................................................................................. 28
13.11 - Do tratamento excepcional ..................................................................................................... 29
13.12 – Procedimento para solicitação de tratamento excepcional......................................................... 30
13.13 – Colação de grau.................................................................................................................... 31
13.13.1 - Colação de grau de gabinete ............................................................................................... 31
13.14 – Emissão de Diploma .............................................................................................................. 31
14 - SERVIÇOS ONLINE ................................................................................................................ 32
15 - ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO ..................................................................................................... 32
16 - FLUXOGRAMA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO EAD......................................................................... 35
17 - COMO SE ORGANIZAR PARA O AUTOESTUDO .............................................................................. 35
18 - REFERÊNCIAS............................................................................................................................ 36

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE UNIFCV
NEAD – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EAD
GRADUAÇÃO - EAD
1 - APRESENTAÇÃO
Prezado aluno (a):
Seja bem-vindo! Daqui para frente, seguiremos juntos nesta nova e importante
caminhada de sucesso rumo ao conhecimento.
Para que se sinta seguro e possa transpor cada etapa com extrema confiança,
entregamos a você este Manual do Aluno. Ele será a sua fonte de referência durante
todo o curso. Por ele, você conhecerá o funcionamento do seu curso, além de receber
orientações sobre como realizar o autoestudo, o que é fundamental na modalidade de
Ensino a Distância.
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 seja sempre bem atendido
nessa caminhada em busca do conhecimento.
2 - A MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)
O Decreto nº 9.057/2017 que regulamenta o ensino a distância no Brasil
define: “considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal
qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis,
entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da
educação que estejam em lugares e tempos diversos”
Nessa proposta de educação, a sua presença em sala de aula somente será
indispensável nos encontros presenciais de acordo com o artigo 4º do mesmo decreto
citado acima: “As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos
pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, serão
realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou em
ambiente profissional, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.”
Assim, você poderá definir seus horários de estudo, realizando-os em
qualquer lugar e em qualquer horário, só precisando comparecer ao Polo Educacional
mais próximo para algumas atividades e avaliações.
No intuito de te permitir a absorção efetiva dos conteúdos ministrados, serão
adotados materiais didáticos e recursos tecnológicos que viabilizarão o seu processo
de aprendizagem.
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Trata-se da disponibilização de material escrito em PDF e de videoaulas que
contemplam todo o conteúdo do curso, além do AVA (Ambiente Virtual do Aluno) que,
por intermédio da internet, te dará todo o suporte acadêmico.
3 - O POLO EDUCACIONAL
O Polo Educacional é a unidade descentralizada da UNIFCV, para o
desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na
modalidade a distância. É o local onde você poderá participar de encontros
presenciais.
Suas instalações auxiliam o desenvolvimento do curso e funciona como um
ponto de referência fundamental para o estudante. É nele, por exemplo, que serão
aplicadas as avaliações presenciais, além de ser o local em que você obterá
orientação acadêmica a respeito do seu curso.
4 - MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS
O material didático é composto por material escrito (PDF) e videoaulas que
contemplam todo o conteúdo das disciplinas, permitindo ao aluno um aprendizado
flexível e eficaz.
Os cursos na modalidade de educação a distância da UNIFCV já iniciam com
uma inovação: enquanto a maioria das Instituições utilizam o FLASH na confecção
dos objetos de aprendizagem, que possui limitações em navegadores e sistemas
operacionais (IOS), a UNIFCV, para sanar tais deficiências, concebe todo o seu
material em HTML, o que possibilita o acesso através de qualquer navegador ou
sistema operacional.
Adicionalmente, em função da crescente utilização de smartphones, a
UNIFCV prepara todo o material de modo responsivo para que o mesmo possa ser
acessado tanto por computadores, como por tablets e aparelhos celulares.
Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância
da UNIFCV, é utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web
que garante ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal
(qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de
flexibilidade na organização dos estudos.
Trata-se da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) que contém
ferramentas de ensino, colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada para integrarse aos diversos sistemas de gestão da UNIFCV responsáveis pelos processos
acadêmicos, inclusive pelo registro definitivo de notas.
5 - METODOLOGIA
Na metodologia de educação à distância a aprendizagem será através de:
• Material didático institucional: material escrito (PDF), videoaulas, exercícios,
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chats e fóruns;
• Acervo bibliográfico da biblioteca virtual e também da bioblioteca do Campus
Sede;
• Tutoria à distância, com profissionais especializados nos conteúdos em
estudo;
• Provas presenciais obrigatórias;
• Participação em atividades on-line, por meio do Ambiente Virtual do Aluno AVA.
Através desses recursos você terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos
tutores que mediarão o processo de aprendizagem.
6 - O TUTOR ONLINE
Em todas as disciplinas do curso, você terá um Tutor online. É um profissional
graduado na área do seu curso, devidamente capacitado para uso das tecnologias de
informação e comunicação utilizadas e que atua a partir da instituição de ensino, por
meio do ambiente virtual de aprendizagem – AVA.
São atribuições do tutor a distância:
• esclarecer suas dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas sob
responsabilidade dele através do chat, dos fóruns de discussão no
AVA/MOODLE e pela participação em videoconferências;
• promover espaços de construção coletiva de conhecimento;
• selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos;
• auxiliar o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem.
As mensagens do chat podem ser enviadas de forma síncrona (quando você
e o Tutor estiverem online ao mesmo tempo) ou assíncrona (quando você e o Tutor
não estiverem online ao mesmo tempo). Neste último caso, você deixará uma
mensagem que será respondida posteriormente quando o Tutor acessar o AVA.
O Tutor online atua como mediador na sua preparação para pensar, assim ele
estimulará as suas capacidades investigadoras.
Todo Tutor online participa, a cada final de disciplina, do processo de
avaliação do material didático da UNIFCV, contribuindo com o aperfeiçoamento de
todo o material que será disponibilizado para você.
O Tutor online acessa o AVA diariamente, ou seja, não permanece mais de
24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os alunos – exceção serão os feriados
nacionais e os finais de semana.
7 - O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
O AVA é um facilitador do processo de ensino-aprendizagem na modalidade
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de Educação a Distância. As ferramentas nele disponibilizadas foram elaboradas e/ou
adaptadas para fins exclusivamente educativos.
A familiarização com o AVA é importante para a leitura e compreensão deste
manual, e, principalmente, para o bom desenvolvimento do curso, pois suas
ferramentas certamente serão utilizadas frequentemente por você, visto que a maioria
das atividades do seu curso será realizada através dele.
No momento da liberação da matrícula no curso, você receberá em seu e- mail
os dados de acesso ao AVA. Ao realizar o primeiro acesso, você poderá assistir um
vídeo tutorial que te indicará os recursos e ferramentas disponíveis.
É através do AVA que o tutor poderá atender as dúvidas enviadas, bem como,
definir como os alunos deverão realizar suas atividades acadêmicas.
E é dentro do AVA que você encontrará as seguintes plataformas:
MOODLE: (Modular Object-Oriented Dynamics Learning Environment) um software
de apoio à aprendizagem executado dentro do ambiente virtual utilizado por muitas
instituições de ensino superior por sua amplitude de funções, características intuitivas
e flexibilidade pedagógica para o aprendizado a distância.
Material escrito (PDF): Elaborados por um corpo docente qualificado e comprometido
com o processo de ensino-aprendizagem, os materiais escritos possuem conteúdos
especialmente desenvolvidos para o seu curso, contemplando os temas de maior
relevância na área.
Todo material escrito do curso estará disponível em formato PDF através do
AVA. É muito importante que conheça detalhadamente o material escrito das
disciplinas vinculadas ao período letivo.
Fóruns - Atividades predeterminadas, visando a participação dos alunos nos debates
que serão realizados online.
Videoaulas - É uma das ferramentas pedagógicas utilizadas no processo de ensino e
aprendizagem. As videoaulas possibilitam ao professor explorar inúmeros recursos
dialógicos e midiáticos no desenvolvimento dos conteúdos programáticos e no
processo de ensino e aprendizagem.
Biblioteca virtual - Esta área funciona como um centro de recursos multimídia. Neste
espaço fica à disposição dos alunos: livros digitais, as questões colocadas com mais
frequência pelos alunos que já fizeram a disciplina, verbetes, biografias, textos,
estudos de caso, indicações de filmes e sites.
Sala de aula virtual - Espaço interativo onde os alunos poderão desenvolver estudos
em equipe, interagir com os demais participantes da turma e receber um atendimento
personalizado do Professor-tutor.
A sala de aula virtual possibilita uma interação individual e coletiva pois, por
este meio os alunos fazem perguntas diretamente ao Professor, que é acionado por
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e- mail comunicando uma nova mensagem na sala de aula. O registro de perguntas
e respostas fica dentro da sala de aula, podendo ser consultado por todos os alunos.
Essa ferramenta também permite a colaboração de artigos, textos e materiais de
toda a turma através de anexos e links, garantindo, assim, o registro de pesquisas
sugeridas pelo professor ou mesmo coletivização de trabalhos
desenvolvidos pelos alunos. É também característica da ferramenta permitir a
colaboração dos colegas para as publicações por meio de comentários feitos nas
publicações específicas.
E-mail particular interno - Formato de interação individualizada em que, por meio do
correio eletrônico, os alunos podem acionar o professor de forma particular. Este canal
é utilizado quando os alunos necessitarem interagir com o professor de forma privada.
Além das vantagens que o correio interno proporciona, o envio de mensagens servirá
para estimular constantemente o aluno a participar das aulas e discussões, de modo
a contribuir para a sua aprendizagem, bem como fazer comunicações relevantes entre
colegas, Professor/Tutor e atendentes, no decorrer do curso.
Mural - O ambiente possui um mural destinado a cada turma para publicações de
pequenos avisos feitos pelo professor-tutor ou pela equipe de acompanhamento.
Esse registro fica disponibilizado na página inicial e também é enviado
automaticamente para a caixa postal do aluno.
8 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Você realizará 02 (duas) avaliações (atividades) online e 01 (uma) prova
presencial no Polo Educacional onde está matriculado para cada disciplina.
Prova presencial - Compreende-se por avaliações presenciais a “avaliação final da
disciplina”. Abaixo, seguem as orientações e regras para que você possa realizá-las:
• Obrigatoriamente, todas as avaliações presenciais devem ser realizadas no
Polo Educacional – UNIFCV no qual você esta regularmente matriculado;
• As avaliações presenciais são realizadas exclusivamente no horário de
funcionamento do Polo Educacional.
• O agendamento das avaliações presenciais deve ser realizado dentro do prazo
estabelecido no Calendário Acadêmico do curso e de acordo com as
datas/horários, fora desse prazo, o agendamento não é permitido.
• Para realizar as avaliações presenciais, é necessário apresentar um
documento de identificação original e com foto.
• A avaliação presencial é individual e sem consulta, composta por 15 (quinze)
questões de múltipla escolha, que possuem apenas uma alternativa correta.
• Após a correção você terá acesso a nota no AVA.
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• A prova presencial vale de 0 (zero) a 6,0 (seis vírgula zero).
Avaliação/atividades online - As avaliações online serão liberadas conforme o
calendário acadêmico da UNIFCV.
Tratam-se de duas avaliações interativas, por disciplina, individual, compostas
por 10 (dez) questões de múltipla escolha, que possuem apenas uma alternativa
correta sendo que cada questão será liberada num sistema randômico de provas.
Devem ser realizadas por você no AVA, sendo que cada questão deverá ser
lida atentamente e marcada a resposta considerada correta, seguindo então para a
questão seguinte.
A atividade online vale de 0 a 2 para cada uma das avaliação.
Seguem algumas caracteristicas:
a) Número de Tentativas permitidas – até 3 (três) para cada avaliação
b) Nota Máxima: 2,0 (até dois) pontos;
c) O Moodle considerará a maior nota das tentativas;
d) As Perguntas serão carregadas de forma randômica, tendo como base
um banco de dados com dezenas de questões;
e) A cada nova tentativa será montada uma nova Avaliação com perguntas
diferentes;
f) As respostas das Perguntas também funcionarão de forma randômica;
g) A cada nova tentativa as opções de respostas aparecerão em ordem
diferente.
Cálculo para aprovação - A média final de cada disciplina será calculada através da
soma da nota da avaliação presencial com as notas das avaliações online.
Nota para APROVAÇÃO: igual ou maior que 6,0 (seis) por disciplina.
Sobre a REPROVAÇÃO nas disciplinas: se você não conseguir alcançar a
média necessária para aprovação, e se não optar pela avaliação substitutiva descrita
abaixo, deverá cursar esta disciplina em dependência online através do Portal AVA,
quando disponibilizada, conforme calendário acadêmico. Assim, você só concluirá seu
curso quando for aprovado em todas as disciplinas da matriz curricular do curso.
8.1 - REGRAS PARA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA DA DISCIPLINA
A avaliação substitutiva da disciplina é realizada ao final do encerramento do
módulo, conforme calendário acadêmico da UNIFCV e consiste em uma oportunidade
opcional de avaliação, com possibilidade de melhorar seu desempenho acadêmico e
média final. Conheça, a seguir, as regras dessa avaliação:
A média final (MF) será a maior nota obtida entre a média da disciplina e a
avaliação substitutiva. Em caso de não comparecimento à avaliação substitutiva da
disciplina, somente poderá realizar uma nova avaliação caso se enquadre nas regras
do tratamento excepcional.
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9 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) oferece à comunidade acadêmica um
espaço para opinar e sugerir mudanças. São ferramentas que permitem o
aprimoramento da UNIFCV, de acordo com as informações dadas pela comunidade
acadêmica.
Para a modalidade EAD, as seguintes avaliações institucionais são realizadas,
conforme consta em Calendário Acadêmico:
• Avaliação do perfil do discente: avalia o perfil social, econômico e cultural do
aluno ingressante na instituição. Seus dados permitem que os gestores
conheçam melhor o universo dos alunos matriculados em cada curso, suas
preferências e seus hábitos. O aluno é convidado a preencher esse
questionário durante o curso.
• Avaliação de docência: avalia diversos aspectos das disciplinas mediadas por
tecnologia, como tempo das atividades, qualidade dos conteúdos
apresentados e relacionamento com o tutor online.
• Avaliação da infraestrutura e atendimento ao público: avalia a infraestrutura e
o atendimento dos setores administrativos.
Cada uma das avaliações citadas tem um objetivo e periodicidade específica
de aplicação. Os resultados dessas avaliações são encaminhados aos setores
responsáveis a fim de tomarem as medidas necessárias para a melhoria do curso e
da UNIFCV.
As avaliações geram indicadores, para os quais são estabelecidas metas de
médio e longo prazo, a fim de buscar uma melhoria contínua dos processos.
Por isso é fundamental que você participe das pesquisas!
10 - ORIENTAÇÕES PARA ACESSO
Agora que você já conheceu a modalidade de educação à distância,
bem como, o funcionamento de seu curso e sistema de avaliação, veja como
acessar as ferramentas quea UNIFCV disponibiliza para você.
10.1 - COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
Para iniciarmos, você recebeu em seu e-mail (aquele cadastrado no início de
sua matrícula por você), seu número de matrícula e uma senha para acesso ao seu
ambiente virtual. Legal! Então vamos lá! O link do site para o acesso é:
https://unifcv.edu.br/. Após acessar o site da UNIFCV clique no campo Ensino a
Distância, conforme destacado na imagem a seguir:
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10.1.1 - Graduação
Se
preferir,
por
acessar
a
página
da
EAD
https://ead.unifcv.edu.br/
Na parte superior da tela, clique na opção ALUNO ON-LINE.

diretamente:

Ao clicar em Aluno On-line, no campo ALUNO ONLINE – GRADUAÇÃO
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selecione a opção Portal do Aluno – JACAD.

Nesta próxima etapa inclua os dados de acesso que recebeu via e-mail.

****Para acessar diretamente a tela de inclusão do RA e senha, utilize o link
abaixo: https://fcv.jacad.com.br/academico/aluno/login
Pronto! Acesso realizado.
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10.1.2 - Recursos – Aba Acadêmico
No campo acadêmico é possível consultar às informações relacionadas ao
estudo, como: notas, disciplinas cursadas e demais informações.

10.1.3 - Recursos – Aba Secretaria
Para organizar sua vida acadêmica no campo secretaria é possível consultar
os documentos pendentes, consultar contratos, emitir declarações, e demais
informações como o calendário acadêmico.
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10.1.4 Recursos – Aba Financeiro
Sempre que for necessário é possível consultar o histórico financeiro, além
de gerar boletos, clique no campo financeiro, conforme destacado na imagem.

10.2 - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) / MOODLE
O ambiente de estudos (disciplinas, atividades, tutoria) deve ser acessado
pelo campo MOODLE, conforme destacado na imagem a seguir.
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Na página inicial do AVA, você encontrará as seguintes caixas de
ferramentas:

Os itens que você mais vai utilizar nesse módulo são:
• Participantes: você encontrará pessoas para compartilhar o seu
processo de ensino eaprendizagem.
• Tarefas: Neste link será disponibilizado todas as tarefas referente a
sua disciplina.
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• Fóruns: Será proposto por nossos Tutores e Professores conteúdos
extras referentes às disciplinas para serem discutidos nos Fóruns.
• Mensagens: nesse módulo, aparecem as últimas ações que
aconteceram nas disciplinas em curso, ou seja, os últimos avisos
enviados, osfeedbacks das atividades e os lançamentos denotas.
• Notas: nesse item, você terá acesso às notas de todas as disciplinas
em curso.
• Calendário: pelo calendário, é possível visualizar as atividades da
semana.
• Minhas disciplinas: nesse módulo, você terá acesso às disciplinas em
andamento.
Em cada disciplina, você poderá visualizar o seguintemenu:
• Aulas: local no qual o aluno terá acesso a cada uma das aulas
disponíveis para a disciplina.
• Chat: nesse link, o aluno terá acesso à ferramenta para a realização do
encontro virtual.
• Fórum: sempre que o aluno tiver dúvidas de conteúdo ou
relacionadas a alguma atividade, utilize esse fórum.
• Calendário: nesse item, o aluno poderá visualizar o calendário do
seu curso, com todas as datas para as atividades da disciplina e de
procedimentos acadêmicos.
• Matriz curricular: o aluno terá acesso à matriz curricular do seu curso.
• Sistema de avaliação: nesse link, o aluno poderá visualizar o sistema
de avaliação do seu curso.
• Avisos: nesse item, o aluno terá acesso aos avisos da disciplina.
• EAD informa: esse é um ambiente em que o aluno pode consultar
orientações acadêmicas, encontrar o Manual do aluno e outras
informações pertinentes ao andamento da sua disciplina.
• Fale com o tutor: esse item é a comunicação privada e baseada em
texto que ocorre entre aluno e professor-tutor online. Embora ela seja
semelhante ao e-mail, é preciso que o usuário esteja conectado ao
curso para ler e enviar mensagens. A comunicação com o tutor online
deverá ocorrer somente por essa ferramenta, e não por email.
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10.3 - AVA RESPONSIVO
Esta característica permte que o nosso AVA possa ser visto de diversas
formas e em diversas telas. O design responsivo, como o próprio nome já indica,
consegue responder ao tamanho da tela para se adequar da melhor forma. Veja
abaixo:

Visualização do Navegador Internet

Visualização da Tela de um Celular
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11 - TAXAS ACADÊMICAS E ADMINISTRAVAS ANO LETIVO 2019
PORTARIA DA MANTENEDORA Nº 003/2018 - Aprova as taxas
acadêmicas e administrativas para o ano letivo de 2019 - EAD.
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DESCRIÇÃO
Biblioteca - Reposição de chave extraviada do
guarda-volumes
Biblioteca - Reposição do miolo completo da
fechadura do guarda-volume
Biblioteca - Multa diária por atraso de
devolução por livro

PRAZOS

Cancelamento de Matrícula

5 dias úteis

Carteirinha de Identificação RA (2ª via)
Certificado de Conclusão de Curso (2ª via)
Certificado de Cursos e Eventos (2ª via)
Declaração de Conclusão de Curso
Colação de Grau Especial
Declaração de Matrícula Online
Declaração de Matrícula em papel timbrado
Declaração de Passe de Estudante
Declaração para Estágio
Diploma de Graduação e Certificado da PósGraduação (2º Via)
Diploma Papel Moeda
Diploma Apergaminhado
Diploma em Pele
Disciplinas de Dependência
Eventos
Estudo de equivalências (Histórico Escolar)
Graduação - Guia de Transferência para outra
IES
Histórico Escolar/Certidão de Estudos
Inscrição Processo Seletivo
Programas e ementas por disciplina
Prova Extraordinária Aproveitamento
Prova Substitutiva
Reabertura de Matrícula
Recuperação Semestral (por disciplina)
Rematrícula fora do Prazo
Reopção de Curso – Graduação e Pós
Graduação (Vigência do Curso)
Reopção de Curso Graduação e Pós
Graduação (Fora Vigência do Curso)
Trabalho Conclusão de Curso – Pós
Graduação – Opcional
Revisão de Prova

30 dias úteis
30 dias úteis
30 dias úteis
2 dias úteis
Conforme Calendário Acadêmico
-------2 dias úteis
2 dias úteis
2 dias úteis

VALOR (R$)

--------

R$ 40,00

--------

R$ 50,00

--------

R$ 3,00
Conforme
Contrato
R$ 25,00
R$ 120,00
R$ 25,00
R$ 30,00
R$ 577,50
Isento
R$ 20,00
Isento
Isento

120 dias úteis

R$ 275,00

Conforme Calendário Acadêmico
Conforme Calendário Acadêmico
Conforme Calendário Acadêmico
Conforme Calendário Acadêmico
Conforme Calendário Acadêmico
7 dias úteis

Isento
R$ 140,00
R$ 180,00
R$ 330,60
R$ 496,50
Isento

30 dias úteis

R$ 230,00

10 dias úteis
Conforme Calendário Acadêmico
15 dias úteis
Conforme Regimento
Conforme Regimento
5 dias úteis
Conforme Regimento
Conforme Calendário Acadêmico

R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 22,50
R$ 120,00
R$ 32,50
R$ 75,00
R$ 32,50
R$ 250,00

2 dias úteis

R$ 75,00

2 dias úteis

R$ 250,00

Conforme Calendário Acadêmico

R$ 250,00

7 dias úteis

R$ 125,00

Solicitação de Alteração de Matriz Curricular
Trancamento de Matrícula
Transferência UAP
Transferência Interna de Curso
Cópia de documento
Cópia de Prova

5 dias úteis
5 dias úteis
Conforme Calendário Acadêmico
Conforme Calendário Acadêmico
2 dias úteis
5 dias úteis

R$ 75,00
R$ 75,00
Isento
R$ 75,00
R$ 0,15
R$ 22,00

12 - GERÊNCIA FINANCEIRA
A Gerência Financeira é responsável por administra todos os processo
relacionados com a geração de boletos, cobrança, negociação de débitos, etc...
Informação importante da Gerência financeira: Todas as mensalidades
vencem de acordo com o contrato assinado. A data de pagamento é escolhida pelo
aluno na efetivação da matrícula, optando por aquele que melhor se enquadra no seu
planejamento financeiro dentre os seguntes dias de vencimento: 05, 10, 15, 20
25 e 30 de cada mês.
Caso seja necessário uma segunda
via
do
boleto, acesse
https://queropago.com.br/entrar para providenciá-la.
1° Acesso, no Quero Pago:
Para o primeiro acesso, veja imagem:

Clique em ‘’Esqueceu sua Senha?’’.
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Digite seu CPF, e clique em Cadastrar nova senha, um e-mail será
direcionado a você, para redefinir uma nova senha de acesso, no Quero Pago.
O UNIFCV através do QUERO ALUNOS, disponibiliza os seguintes
benefícios para o aluno ingressante:
• Quero

Bolsa: admissão digital do aluno (vestibular online); divulgação de
bolsas no site (https://querobolsa.com.br/) e suporte na pré-inscrição (envio de
documentos online);
• Quero Bolsa Premium: admissão digital do aluno (vestibular online);
divulgação de bolsas no site (https://querobolsa.com.br/); suporte na pré-inscrição
(envio de documentos online) e seguro financeiro.
• Quero Pago: os boletos são encaminhados pelo Quero Pago para todos os
alunos via Whatsapp e email; disponibilização de pagamento por cartão de crédito;
maior facilidade para acordos financeiros; atendimento 24 horas pelo número 0800
291 7878. Para mais informações acesse: https://queropago.com.br/entrar

Informação Importante!
Ao firmar a parceria com o Quero Pago, o UNIFCV deixou de efetuar a
emissão dos boletos e a cobrança das parcelas escolares. Tanto a emissão dos
boletos como a cobrança das parcelas escolares passaram a ser gerenciados pelo
sistema do Quero Pago. Desta forma, socitamos atenção para que sejam quitados
somente os boletos emitidos pelo Quero Pago
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13 - PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS
Procedimento Acadêmico é o conjunto de normas relativas ao Processo de
Controle e Registro Acadêmico de uma Instituição de Ensino. Dentre os
procedimentos acadêmicos da UNIFCV encontram-se os requerimentos, declaração,
histórico escolar, atestado de matricula que podem ser acessado e emitdos via portal
- SISTEMA ACADÊMICO JACAD. Vamos explicar um por um abaixo:
13.1 - Matrículas
A matrícula é o ato formal que cria o seu vínculo com a instituição.
Após a confirmação da matrícula você receberá o Registro Acadêmico (RA)
e senha por e-mail.
Para a realização da matrícula deverão ser providenciados os seguintes
documentos:
• original ou cópia autenticada do histórico escolar ou declaração de conclusão
do Ensino Médio; (a declaração de conclusão não substitui o Histórico
Escolar)
• 2 (duas) cópias legíveis (frente e verso): da certidão de nascimento ou de
casamento
• 2 (duas) cópias legíveis (frente e verso): do RG;
• 1 (uma) cópia legível (frente e verso): do CPF, do título de eleitor, do
comprovante de votação da última eleição, do certificado de reservista e do
comprovante de residência atualizado (fatura de água ou de energia elétrica).
A não entrega dos documentos mencionados, no prazo de 60 (sessenta) dias
da efetivação da matrícula, ensejará o cancelamento da mesma, por falta de
cumprimento dos quesitos legais.
A falta dos seus documentos implicará na impossibilidade da UNIFCV de
emitir qualquer documento acadêmico.
13.2 - Rematrícula
A rematrícula é o ato de renovação de matrícula em períodos
preestabelecidos no calendário acadêmico do curso, e somente o aluno efetivamente
matriculado tem acesso ao AVA.
• Alunos adimplentes em suas mensalidades e com documentação regularizada
são rematriculados automaticamente.
• Alunos inadimplentes perderão o direito à rematrícula até a regularização da
situação.
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• Após a regularização dos débitos, a matrícula será efetivada para a próxima
disciplina corrente do curso. As disciplinas que ficarem pendentes nesse
período deverão ser cursadas posteriormente, de acordo com suas ofertas,
que poderão ser consultadas na matriz curricular do curso.
• Serão de única e exclusiva responsabilidade do aluno possíveis perdas de
prazos ocorridos em decorrência das quitações ou acordos financeiros junto
à Gerência Financeira.
• Em caso de não regularização das pendências financeiras, o aluno poderá
sofrer as penalidades impostas pelos órgãos competentes.
13.3 – Trancamento da matrícula
Entende-se por trancamento de matrícula a interrupção de todas as atividades
acadêmicas do curso em que o aluno estiver regularmente matriculado.
Para solicitar o trancamento de matrícula, o aluno precisa entrar em contato
com o POLO EDUCACIONAL em que estiver matriculado e formalizar a solicitação.
Para efetuar o trancamento, o aluno deve ter concluído, no mínimo, um
módulo letivo do curso.
O trancamento deverá ser deferido pelo POLO EDUCACIONAL, podendo o
aluno permanecer com o curso trancado por até 12 (doze) meses. Ao finalizar o prazo,
deverá solicitar por meio do aluno online, a reabertura de sua matrícula ou novo
trancamento (caso queira um trancamento consecutivo).
São permitidos dois trancamentos por curso matriculado, consecutivos ou
não.
Os períodos de trancamento de curso (após efetivados) não são
considerados para efeito de contagem do tempo de integralização curricular. Após
encerrado o prazo total do trancamento, o aluno que não retornar aos estudos,
mediante reabertura de matrícula, terá seu vínculo acadêmico cancelado por
abandono de curso.
13.4 – Reabertura de matrícula
A reabertura de matrícula é o retorno para a realização de todas as atividades
acadêmicas do curso.
Para solicitar a reabertura de matrícula, o aluno precisa entrar em contato com
o POLO EDUCACIONAL em que estiver matriculado e formalizar a solicitação.
Ao solicitar a reabertura de matrícula, dentro dos prazos previstos no
calendário acadêmico do curso, o aluno recomeçará o curso no início do próximo
módulo.
Se o aluno perder as primeiras disciplinas do módulo em que for matriculado,
e ainda não as tiver cursado anteriormente, estas deverão ser cursadas como
pendentes no decorrer do curso, conforme oferta.
13.5 – Cancelamento de matrícula
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O cancelamento de matrícula significa o desligamento do aluno da UNIFCV e
irá assegurar a suspensão da emissão das cobranças futuras relativas ao curso.
Para solicitar o cancelamento de matrícula, o aluno precisa entrar em contato
com o POLO EDUCACIONAL em que estiver matriculado e formalizar a solicitação.
A eventual solicitação de trancamento, cancelamento ou transferência deverá ser
formulado, por escrito, junto ao setor competente da CONTRATADA ou no Polo
Educacional, mediante pagamento de taxa vigente à época do pedido, através de boleto
bancário. Somente após a análise e deferimento do pedido é que ficará o(a)
CONTRATANTE desobrigado do pagamento das parcelas escolares.
Caso o pedido de cancelamento seja efetuado antes do início das aulas, será
devolvido ao(a) CONTRATANTE o percentual de 70% (setenta por cento) do valor pago,
sendo que 30% (trinta por cento) serão retidos pela CONTRATADA para pagamento das
despesas administrativas.
Caso o pedido seja efetuado após o início das aulas será cobrada, em valor integral,
a parcela escolar referente ao mês em que a solicitação for efetuada e multa no percentual
de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor da parcela vincenda no mês subsequente
a solicitação.
Terá sua matrícula cancelada e perderá o direito à vaga o aluno que incorrer
em alguma das seguintes situações:
• Deixar de regularizar, formalmente, o seu afastamento, caracterizando o
abandono de curso.
• Solicitar o cancelamento de sua matrícula.
• Ter recebido penalidade que implique seu desligamento.
• O próprio aluno ou seu representante legal requerer transferência para outra
instituição, nos prazos previstos no calendário acadêmico do curso.
• Houver cassação de determinação judicial que tiver originado a sua matrícula.
• For comprovada fraude na documentação apresentada para a matrícula.
• Incorrer em conduta imprópria passível de desligamento, conforme previsto
pelo regimento da UNIFCV.
• Estiver jubilado.
• Ocorrer o seu falecimento.
Para reingressar em um curso de Graduação, será necessária a realização de
um novo processo seletivo ou demais formas de ingresso legalmente aceitas.
Ao reingressar em um curso de Graduação, o aluno pode solicitar equivalência
de disciplinas para aquelas que tenham sido concluídas com aprovação, a solicitação
será analisada pela instituição de acordo com as regras de equivalência de disciplinas
e deferida ou não.
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13.6 – Tempo de jubilamento dos cursos
• Cursos com duração de 2 anos: 3 anos para jubilamento.
• Cursos com duração de 2,5 anos: 4,5 anos para jubilamento.
• Cursos com duração de 3 anos: 5 anos para jubilamento.
• Cursos com duração de 4 anos: 7 anos para jubilamento.
• Cursos com duração de 5 anos: 8 anos para jubilamento.
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13.7 – Transferência de Polo Educacional
Para solicitar a transferência de POLO EDUCACIONAL, o aluno precisa entrar
em contato com o GESTOR DO POLO EDUCACIONAL em que estiver matriculado e
formalizar a solicitação, de acordo com as datas constantes no calendário acadêmico
do curso.
O requerimento será analisado pelo Gestor do POLO EDUCACIONAL de
origem, para deferimento ou indeferimento da solicitação, de acordo com o número de
vagas existentes, os cursos ofertados e também as datas/periodos para efetuar a
transferência.
A resposta do requerimento será publicada no aluno on-line, em até 10 (dez)
dias úteis a partir da data da solicitação, para consulta pelo aluno.
13.8 – Tranferência de curso
Para solicitar a transferência de curso, o aluno precisa entrar em contato com
o POLO EDUCACIONAL em que estiver matriculado e formalizar a solicitação.
O requerimento será analisado pelo Gestor do POLO EDUCACIONAL de
origem, para deferimento ou indeferimento da solicitação, de acordo com o número de
vagas existentes e os cursos ofertados. A resposta do requerimento será publicada
no aluno on-line, em até 10 (dez) dias úteis a partir da data da solicitação, para
consulta pelo aluno.
Após o deferimento da solicitação, a matrícula do candidato será feita para o
próximo módulo do curso. Se o aluno perder as primeiras disciplinas do módulo em
que for matriculado, estas deverão ser cursadas como pendentes até o final do curso
desde que não sejam pré-requisito para as demais.
As disciplinas cursadas com aprovação no curso de origem e que também
existam no curso de destino poderão ser dispensadas mediante equivalência,
segundo regras internas da UNIFCV.
Caso o curso para o qual o aluno está solicitando a transferência tenha valores
diferentes dos apresentados pelo curso atual do aluno, os valores serão ajustados a
partir da efetivação da transferência. Os valores relativos a disciplinas ou períodos já
cursados não serão restituídos ou cobrados a mais do aluno.
13.9 – Equivalência de disciplinas
Alunos que já tenham cursado e concluído com aprovação disciplinas
equivalentes em cursos do mesmo nível de ensino podem solicitar equivalência de
disciplinas, neste caso deverá entregar o histórico escolar comprovando as disciplinas
para equivalência. As solicitações podem ser feitas em relação a disciplinas cursadas
na UNIFCV ou em outra Instituição de Ensino Superior.
Não serão deferidos requerimentos de equivalência nem concedida dispensa
da obrigação de recursar disciplina reprovada, sob qualquer argumento ou hipótese.
O aluno que reprovar em qualquer disciplina deve cursá-la em regime de
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dependência e submeter-se aos critérios de avaliação aplicáveis.
Conforme RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 003/2019 - Regulamenta os
procedimentos de equivalência nas transferências externas internas para os cursos
de Graduação do UNIFCV:
Art. 1º - Considera-se equivalente a disciplina cursada com aprovação no
mesmo curso em matriz curricular diferente, em outro curso ou instituição cujo
conteúdo e carga horária correspondam a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
do proposto da disciplina a ser validada como equivalente.
Art. 2º - Serão consideradas para fins de equivalência, disciplinas cursadas
em até 5 (cinco) anos antes da data de solicitação.
Art. 3º - Por ocasião da transferência o aluno obriga-se a pagar a taxa
corespondente, conforme previsto em Resolução da Mantenedora.
Art. 4º - Para fins de equivalência os procedimentos de cálculo do valor a ser
pago pelo aluno seguem os critérios abaixo:
$ 1º - Graduação: o investimento a ser realizado pelo aluno corresponde ao
valor do módulo no qual ele será matriculado a partir da equivalência, independente
da quantidade de disciplina e da carga horária.
$ 2º - Pós-Graduação: o investimento a ser feito pelo aluno a partir da
equivalência corresponde à multiplicação da carga horária a ser cumprida no curso
ora pleiteado, pelo valor da hora/aula que é calculada, dividindo o valor total do curso
pelo total da carga horária.
Art. 5º - Caso o aluno solicite transferência do ensino presencial para o a
distância, investirá o restante do curso com base na hora aula do curso pleiteado e
vice-versa, respeitando o disposto no Art. 4º.
13.10 - Disciplinas em depêndencia e pendência
A disciplina de dependência é a disciplina que foi cursada, porém não foi
obtida a aprovação. A disciplina pendente se refere à disciplina que, por motivos
adversos, não foi cursada no período regular do curso. Em ambos os casos, para a
conclusão do curso, será necessário cursar essas disciplinas em período posterior à
oferta regular.
A seguir, algumas considerações:
• Para cursar disciplinas de dependência ou pendentes, é necessário estar
regularmente matriculado em tais disciplinas.
• É permitida a matrícula em regime de dependência ou pendência em todas as
disciplinas que constam na matriz curricular do curso em que o aluno estiver
matriculado.
• Os alunos que estiverem em dia com suas obrigações financeiras poderão
cursar as disciplinas de dependência e pendentes, no decorrer do curso,
conforme matriz curricular.
• O início das aulas das disciplinas de dependência e pendentes ocorre junto

28

com o das disciplinas regulares do curso, de acordo com o calendário
acadêmico. Caso o aluno já tenha terminado as disciplinas regulares do curso,
as dependências e pendentes continuam seguindo normalmente o calendário
acadêmico do curso.
• Caso já tenha finalizado o pagamento das parcelas escolares regulares do
curso e ainda tiver disciplinas de dependência ou pendentes, o aluno terá a
emissão de boletos exclusivos para essas disciplinas a partir do momento em
que for matriculado.
13.11 - Do tratamento excepcional
O tratamento excepcional descrito nessa normativa aplica-se a alunos de
Graduação EAD. Trata-se de uma nova oportunidade para o aluno realizar uma
avaliação em reposição à avaliação final da disciplina, avaliação substitutiva da
disciplina ou apresentação de TCC (nos cursos que assim exigem).
A solicitação de tratamento excepcional para acidentes, doenças ou outras
condições deve ser acompanhada de atestado médico, com período de afastamento
de, no máximo, 29 (vinte e nove) dias (exceto licença-maternidade). A partir do 30º
(trigésimo) dia, o aluno deve solicitar trancamento de curso, para os cursos que assim
permitirem, ou cancelamento de curso, seguindo as regras próprias.
As atividades on-line devem ser realizadas regularmente, dentro dos prazos
constantes no calendário acadêmico do curso, pois já são consideradas domiciliares.
Somente é assegurado o direito do tratamento excepcional ao aluno que se
enquadre nos casos e condições a seguir:
O tratamento excepcional descrito nessa normativa aplica-se a alunos de
Graduação EAD. Trata-se de uma nova oportunidade para o aluno realizar uma
avaliação em reposição à avaliação final da disciplina, avaliação substitutiva da
disciplina ou apresentação de TCC (nos cursos que assim exigem).
A solicitação de tratamento excepcional para acidentes, doenças ou outras
condições deve ser acompanhada de atestado médico, com período de afastamento
de, no máximo, 29 (vinte e nove) dias (exceto licença-maternidade). A partir do 30º
(trigésimo) dia, o aluno deve solicitar trancamento de curso, para os cursos que assim
permitirem, ou cancelamento de curso, seguindo as regras próprias.
As atividades on-line devem ser realizadas regularmente, dentro dos prazos
constantes no calendário acadêmico do curso, pois já são consideradas domiciliares.
Somente é assegurado o direito do tratamento excepcional ao aluno que se
enquadre nos casos e condições a seguir:
• Exercícios ou manobras efetuadas na mesma data em virtude de matrícula no
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) (Lei n.º 4375, de
17/08/64 e Decreto Lei 715/69), devidamente comprovadas por atestado da
unidade militar.
• Internamento hospitalar devidamente comprovado por atestado médico.
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• Doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um
atestado médico, com CID, carimbo, data e assinatura do médico responsável
pelo atendimento.
• Luto por falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o
segundo grau, comprovável pelo correspondente atestado de óbito.
• Convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou
assemelhado, devidamente comprovada.
• Convocação, com coincidência de horário, devidamente comprovada, para
eleições em entidades oficiais.
Para casos de licença-maternidade, a solicitação de tratamento excepcional
deve ser acompanhada de atestado médico e tem validade de 90 (noventa) dias a
partir da data do atestado. De acordo com o decreto lei nº 1.044, a partir do oitavo
mês de gestação, e durante três meses, a estudante em estado de gravidez ficará
assistida pelo regime de exercícios domiciliares. O prazo pode ser aumentado antes
e depois do parto, mediante comprovação por atestado.
13.12 – Procedimento para solicitação de tratamento excepcional
Para solicitar o tratamento excepcional, o aluno deverá:
• Acessar o site: www.unifcv.edu.br e fazer o login.
• Acessar: aluno online.
• Clicar em “Solicitação de Serviços”.
• Clicar em “Tratamento Excepcional (EAD) – Solicitação”, preencher os
campos obrigatórios e anexar os documentos comprobatórios.
O prazo para a solicitação é de até 5 (cinco) dias úteis após a data regular de
realização da referida atividade (ou da primeira delas, em caso de o período de
tratamento excepcional abranger mais de uma atividade), mediante anexação dos
documentos comprobatórios. Destaca-se que esse pedido poderá ser deferido ou
indeferido pelo Gestor do Polo Educacional.
O Gestor do Polo Educacional publicará o deferimento/indeferimento do
protocolo, no aluno online, em até 10 (dez) dias úteis a partir da data da solicitação,
para consulta pelo próprio aluno.
Após o deferimento do tratamento excepcional pelo Gestor do Polo
Educacional - em até 5 (cinco) dias úteis após acabar o período do atestado - o aluno
deve solicitar o agendamento da avaliação. Para isso, deverá:
• Acessar o site www.unifcv.edu.br e fazer o login.
• Acessar: aluno online.
• Clicar em “Solicitação de Serviços”.
• Clicar em “Tratamento Excepcional (EAD) – Agendamento de Avaliação”.
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As avaliações presenciais ou avaliações substitutivas das disciplinas que
ocorrerem durante o período do tratamento excepcional, nos casos de licençamaternidade, serão realizadas presencialmente, do 1º (primeiro) ao 45º
(quadragésimo quinto) dia após o término do período de atestado da aluna.
Em casos omissos neste Manual, pode-se encaminhar ao Gestor do POLO
EDUCACIONAL para análise.
Importante: As atividades online devem ser realizadas regularmente no AVA
dentro dos prazos constantes no calendário acadêmico o do curso.
13.13 – Colação de grau
A colação de grau ou formatura é um ato público, solene, oficial e obrigatório
que marca a conclusão do curso de Graduação. O diploma de conclusão só será
emitido após a colação de grau.
A colação de grau institucional é destinada a todos os alunos formandos em
cursos de Graduação. Os alunos devem protocolar solicitação (por meio do aluno
online ou presencialmente no POLO EDUCACIONAL onde estiver matriculado,
conforme prazo divulgado em calendário acadêmico.
É de responsabilidade da Reitoria da UNIFCV a definição de data, horário e
local da colação de grau e será realizada semestralmente.
13.13.1 - Colação de grau de gabinete
Excepcionalmente, a UNIFCV poderá realizar colação de grau de gabinete,
destinada aos alunos que não participaram da colação de grau institucional e que
tenham urgência, devidamente justificada, em se formar.
O aluno deve solicitar a colação de grau de gabinete mediante protocolo da
REITORIA da UNIFCV, preenchimento do requerimento online no portal do aluno, e
quitação de taxa com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data em que
requer a realização do ato. O motivo da ausência apresentado será analisado pela
Direção e poderá ser deferido ou indeferido. O aluno que realizar colação de grau de
gabinete não poderá participar da colação institucional.
13.14 – Emissão de Diploma
Os diplomas serão emitidos para os alunos que concluírem o curso dentro das
regras abaixo estabelecidas:
• Ser aprovado em todas as disciplinas do curso.
• Não possuir pendências relativas à documentação pertinente.
• Ter realizado a prova do ENADE, caso tenha sido convocado.
• Não estar, no âmbito da UNIFCV, respondendo a sindicância, inquérito ou
pena disciplinar.
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14 - SERVIÇOS ONLINE
Os serviços aqui descritos estão disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) do aluno regularmente matriculado nos cursos EAD de
Graduação e de Pós- Graduação da UNIFCV.
No AVA o aluno poderá imprimir os seguintes documentos:
1. Registro Acadêmico – Registro Acadêmico (RA): Para a impressão do RA é
necessário que o aluno esteja regularmente matriculado, que tenha entregado
toda a documentação de matrícula e que tenha tirado ou entregue uma foto
digital na UAP – Unidade de apoio presencial.
2. Certificados de eventos e de cursos de extensão: A impressão dos certificados
obedecerá às normas contidas nos projetos dos eventos e dos cursos de
extensão promovidos pela UNIFCV e/ou por Instituições Conveniadas.
3. Declaração de Matrícula: Para a impressão do documento é necessário que o
aluno esteja regularmente matriculado e que tenha entregado toda a
documentação de matrícula.
15 - ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
Em conformidade com a Lei nº 11.788/2008 e com a RESOLUÇÃO N°
016/2009 – CONDI – Conselho Diretor do Centro Universitário Cidade Verde UNIFCV, o estágio não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional,
configurando-se como uma das categorias de Atividades Acadêmicas
Complementares (AAC).
As funções desenvolvidas pelo acadêmico estarão sob a supervisão do
Coordenador do Curso em que esteja matriculado e pelo Núcleo de Empregabilidade
do Centro Universitário Cidade Verde, que farão a conferência e análise do estágio e
das atividades desenvolvidas no interior da organização/empresa que oferece a
oportunidade de estágio.
1. Quem pode ser estagiário?
R. Acadêmicos regularmente matriculados e frequentando cursos de
Graduação ou de Pós-Graduação da UNIFCV.
2. Qual a documentação necessária para emissão do contrato de estágio?
R. Para emissão do contrato o estudante deve comparecer ao Agente
Integrador que iráintermediar o estágio com a seguinte documentação: RG, CPF,
cartade encaminhamento assinada e carimbada pela empresa e uma cópia original e
atualizada da declaração de matrícula.

32

3. Quais são os requisitos legais para a realização do estágio?
R. Para que o estágio seja legalmente válido, é necessário que:
• O estudante que realizará o estágio tenha matrícula e frequência regular em
curso de Graduação ou de Pós-Graduação da UNIFCV;
• Seja celebrado o termo de compromisso entre o estudante, a empresa ou
entidade concedente do estágio e a UNIFCV;
• Que as atividades realizadas pelo estagiário sejam compatíveis com as
atividades descriminadas no termo de compromisso do estágio ou no plano
de atividades de estágio;
• Que o estágio tenha acompanhamento efetivo de um profissional com formação
e/ou experiência na área indicado pela unidade concedente para orientarem
e supervisionarem a condução das atividades inerentes ao estágio.
• Em cursos na modalidade de ensino a distância EAD o estagio será
acompanhado pelo Núcleo de Empregabilidade do Centro Universitário
Cidade Verde e pelo agente de integração, que semestralmente enviará um
relatório por e-mail que deverá ser preenchido/ respondido pelo estagiário e
pelo superior do estágio na empresa.
• Após o preenchimento dos dados o relatório deverá ser assinado pelo
estagiária(o) e concedente do estágio, e encaminhado para o Núcleo de
Empregabilidade para análise e assinaturas (4 vias).
4. Quais são os documentos necessários para o início do estágio?
R. Para iniciar o estágio não obrigatório é necessário que a Unidade
Concedente tenha convênio firmado com a UNIFCV e que a mesma expeça quatro
vias do contrato de estágio para assinatura da Reitoria da UNIFCV, do Coordenador
de Curso da UNIFCV, da Unidade Concedente, do aluno ou do seu representante
legal. Cada Termo de Compromisso de Estágio terá quatro vias, uma é da UNIFCV,
uma do estagiário,a outra da Unidade Concedente e a última do agente de integração.
5. Quais os procedimentos para retirada e entrega do Termo de
Compromisso?
1)
Firmado o estágio, o acadêmico deverá dirigir-se ao Polo Educacional
para entrega da documentação ao Gestor da Unidade, o qual encaminhará a mesma
à UNIFCV via Correio aos cuidados do Núcleo de Empregabilidade;
2)
O Núcleo de Empregabilidade ao receber a documentação encaminhará
à Coordenação de Curso e a Reitoria para ciência e assinatura do contrato;
3)
Coletadas as assinaturas, os contratos são devolvidos ao Núcleo de
Empregabilidade, que enviará por Correios ao gestor do POLO EDUCIONAL. Caso
necessário, o gestor pode solicitar a cópia digitalizada.
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4)
Os trâmites dos documentos terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da data da chegada do documento à instituição e envio do mesmo para o POLO
EDUCACIONAL.
6. Quem deve assinar o Termo de Convênio de Concessão?
R. O Termo de Convênio deve ser assinado pelo representante da empresa
ou Unidade Concedente, pelo Reitor da UNIFCV, pelo Coordenador de Curso, pelo
aluno ou seu representante legal.
7. Posso iniciar o Estágio sem assinatura dos documentos necessários? O
que pode acontecer nesta situação?
R. Não. O Colegiado de Curso da UNIFCV não poderá aceitar a
documentação do aluno e o seu estágio poderá ser considerado inválido.
8. Quem deve preencher o Plano de Atividades do Estágio para início do
estágio?
R. O Plano de Atividades do Estágio deverá ser preenchido e assinado pelo
estagiário, pelo Professor Orientador, que é indicado pela UNIFCV e pelo Supervisor
do Estágio indicado pela Unidade Concedente.
9. A partir de que semestre posso realizar o estágio não obrigatório?
R. O estágio não obrigatório pode ser realizado desde o primeiro semestre do
curso.
10. Em dias de provas o estagiário pode pedir para sair mais cedo?
R: Sim. A lei é clara que no período de provas a carga horária do estagiário
pode ser reduzida pela metade. Para isso, no entanto, a legislação diz que no início
do ano letivo o aluno estagiário deve avisar a empresa sobre as datas das avaliações,
entregando o calendário acadêmico.
11. O estagiário tem direito a licença médica?
R: Não . A lei não prevê esse direito ao estagiário. Porém pode haver um
acordo informal entre a empresa e o estagiário em casos de problema de saúde.
12. Quem são as Unidades Concedentes de Estágios?
R. São todas as empresas que assinarem Termo de Cooperação com Agentes
de Integração que mantém termo de concessão de estágios assinados com a
UNIFCV.
13. Quais são regras que regulamentam a realização de Estágios não
Obrigatórios?
R. Os estágios não obrigatórios são regulamentados pela LEI Nº 11.788, DE
25 DE SETEMBRO DE 2008. Abaixo relacionamos os principais pontos
regulamentados desde 2008.
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1)
A carga horária para os estudantes de Ensino Superior e Educação
Profissional de nível médio não poderá ultrapassar seis horas diárias ou trinta horas
semanais;
2)
Os estagiários terão direito ao recesso remunerado de trinta dias, após
12 meses de estágio, na mesma Unidade Concedente de estágio, ou proporcional ao
período estagiado;
3)
O tempo máximo permitido de estágio na mesma parte concedente será
de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;
4)
Profissionais liberais de nível superior com registro nos seus respectivos
órgãos de classe poderão contratar estagiários;
5)
É obrigatória a contratação de seguros de acidentes pessoais pela
Unidade Concedente ou pelo Agente de Integração em favor do estagiário;
6)
A cessão de bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação e a cessão
do auxílio transporte serão compulsórias, exceto nos casos de estágios obrigatórios.
16 - FLUXOGRAMA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO EAD
NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE – UNIFCV - EAD
Estágio/Informações POLO EDUCACIONAL, onde o aluno está
matriculado

→
→

O GESTOR DO POLO EDUCACIONAL recolhe a documen-tação e
encaminha à UNIFCV via Correios.

O Núcleo de Empregabilidade-UNIFCV encaminha à Coordenação de Curso e à Reitoria para assinatura do con- trato, no prazo
de 5 dias úteis.
Coletadas as assi-naturas, os contra- tos são devolvidos ao Núcleo
de Empregabilidade - UNIFCV que enviará por Correios ao gestor do
POLO EDUCACIONAL. A cópia da instituição já ficará retida no
Núcleo de Empregabilidade.
O aluno retira 3 cópias do contrato no POLO EDUCACIONAL,
Encerramento do
ficando com 1, a outra com a Unidade Concedente do Estágio e a
processo
outra com o agente de integração.

→
→

17 - COMO SE ORGANIZAR PARA O AUTOESTUDO
Agora que você já conhece o funcionamento do seu curso e as ferramentas
que poderá utilizar durante seu processo de aprendizado, preste atenção nestas
importantes dicas para otimizar seus estudos.
• A disciplina, aliada à realização de um bom cronograma de estudos, será de
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suma importância para o seu processo de aprendizagem e,
consequentemente, para sua aprovação, especialmente por se tratar de
educação à distância;
• Assim, de acordo com as datas mencionadas no seu AVA, organize bem o seu
tempo, definindo uma agenda de estudos com a maior brevidade possível;
• Caso não queira definir uma programação completa, o faça a cada início de
módulo, verificando qual o volume de conteúdo e qual o tempo que você
precisará dispor para cumpri-lo até a data da próxima avaliação;
• Defina qual o melhor período para você estudar e seja realista na sua
programação. De nada adianta reservar mais horas de estudo do que você
realmente conseguirá cumprir;
• Além de evitar desgastes e atropelos, um estudo disciplinado, baseado em um
bom cronograma, tornará a realização do seu curso prazerosa e bemsucedida;
• Leia atentamente o conteúdo dos materiais escritos, sinalizando os pontos que
você achar mais importantes;
• Após ler o material escrito assista as videoaulas. Esse procedimento
certamente aperfeiçoará e reforçará a assimilação dos conteúdos;
• Utilizem na integralidade os materiais didáticos que lhe foram disponibilizados,
pois todos possuem significativa importância para a sua formação;
• Lembre-se de que as questões das provas presenciais e online são elaboradas
a partir do conteúdo encontrado no material escrito (PDF) e nas videoaulas
que lhe foram disponibilizados, sendo o estudo de ambos importante para o
seu processo de aprendizagem e, consequentemente, para a realização de
uma boa prova.
• • As datas das provas presenciais e das provas online estão previstas no AVA
e contemplam o conteúdo ministrado nas disciplinas nele informadas. Logo,
acompanhe o AVA atentando-se para a data de realização de sua próxima
prova e quais as disciplinas que a compõem.
• A urgência, muitas vezes, decorre da falta de programação e do errôneo
dimensionamento das atividades a serem cumpridas. Logo, não deixe tudo
para o final, pois o conteúdo a ser avaliado em cada prova é extenso.

18 - REFERÊNCIAS
Brasil, MEC: Ministério da Educação: Portaria Normativa nº 11, de 20/06/2017 - DOU
de 21/06/2017 (nº 117, Seção 1, p. 9) - Estabelece normas para o credenciamento de
instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em conformidade com o
Decreto nº 9.057, de 25/05/2017.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UNIFCV – Comissão Própria de
Avaliação – CPA, 2018.
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UNIFCV
Desenvolvimento Institucional – PDI Período de 2017 a 2021.
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Projeto
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UNIFCV – Projetos Pedagógicos dos
Cursos na Modalidade de Ensino a Distância – EAD, 2019.
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UNIFCV – Regimento Interno, 2019.
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