


Bem-vindo
uma nova forma 
de aprender.

Para nós, da FAEX, tê-lo como aluno é uma enorme 
responsabilidade, mas também uma imensa alegria.

Iremos lhe proporcionar uma incrível experiência de 
aprendizagem, conectando você a tudo que há de mais 
moderno, inovador e tecnológico quanto ao Ensino 
Superior.

Nesse Manual do Aluno, você encontrará todas as 
informações a respeito da sua faculdade e também do 
seu curso.

Vamos lhe capacitar para o mercado de trabalho de uma 
forma única e exclusiva.

Que sua experiência com a gente 
seja recompensadora. 

Prepare-se para essa aventura que 
está começando
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Seu R.A.
Para começarmos, vamos falar sobre seu R.A. ou Registro 
Acadêmico. É seu número de identificação com a gente e 
vai lhe acompanhar durante todo seu curso. 

Seu R.A. estará presente em todos os documentos 
relacionados a você. Também é utilizado para acesso ao 
Portal do Aluno. 
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Sobre as 
matrículas
A Matrícula Inicial é aquela efetuada 
assim que o candidato se matricula 
pela primeira vez na instituição.
A Rematrícula acontece ao término de cada semestre 
letivo, devendo ser solicitada no Portal do Aluno, no período 
definido pela faculdade. Respeitar esse prazo, que será 
definido e divulgado, é fundamental para garantir seu 
acesso ao próximo semestre. 

Vale lembrar que solicitações de rematrícula fora do prazo 
estabelecido serão analisadas pela Diretoria Acadêmica, 
não tendo aceitação obrigatória, nem gerando direito ao 
aluno.

Clique Aqui  
e conheça 
o Portal do 

Aluno

http://portal.faex.edu.br/framehtml/web/app/edu/PortalEducacional/login/?redirect=undefined
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A Central de Matrículas é o setor responsável pela 
gestão de documentos de sua Matrícula. O consultor 
comercial envia os documentos para a central de
matrícula, todo o processo será 100% digital. O aluno 
assina o contrato e envia os documentos sem sair de 
casa. 

Central de Matrículas

Feito o processo, a Central de matrícula irá guiar os passos 
do aluno, lhe dando boas-vindas, gerando seu R.A (registro 
acadêmico) e sua senha para acesso ao portal do Aluno. 
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Poderá ser concedido trancamento de matrícula 
ao aluno que precisar, com base em justificativa 
apresentada em requerimento próprio. Se o aluno 
requerer  o  trancamento da matrícula   após  já   ter 
cursado 75%  do  semestre (em caso de curso semestral), 
ou 75% do ano letivo (em caso de curso anual), 
ficará obrigado ao pagamento das mensalidades 
subsequentes, ainda que o trancamento seja deferido.
A data limite de solicitação do trancamento são nos 
dias 27 de cada mês, sendo que, há uma taxa de $10,00.

Você poderá solicitar mudança de  curso no prazo es-
tipulado nos comunicados expedidos pela Direção 
Acadêmica. Isso deve ser feito por meio de re-
querimento formalizado na secretaria, com pagamento 
das taxas devidas. O interessado não deverá antecipar 
nenhum procedimento, nem se deslocar da sala  onde 
se encontra sem   que   tenha havido a  indicação   
adequada  da Secretaria.

Sobre o trancamento 
da matrícula

Sobre Transferência 
Interna de Curso
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Sobre o cancelamento 
da matrícula
O cancelamento da matrícula poderá ser compulsório 
se houver prática de irregularidade prevista na 
legislação ou no Regimento Interno da Faculdade.  
No caso de abandono do curso, caracterizado por 
ausência não justificada superior a 30 dias sucessivos, 
poderá haver cancelamento compulsório de matrícula, 
independentemente do cumprimento das obrigações 
contratuais, previstas no Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais da Mantenedora.
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Sobre os pagamentos

Vantagens de pagar em boleto.  

As parcelas referentes ao curso escolhido (mensalidades 
e rematrículas) são disponibilizadas para pagamento, 
através da emissão de boletos, no Portal do Aluno, na aba 
“Financeiro”. 

Pagar suas contas através de boletos é muito mais seguro, 
porque protege completamente seus dados pessoais e 
bancários.  

É fácil e oferece várias opções, podendo pagar seus 
boletos no aplicativo do seu banco (sem sair de casa) 
ou em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos, 
lotéricas e até farmácias. 

Além, é claro, de oferecer muito 
conforto na hora do pagamento.

Seu Semestre Letivo
Você será promovido ao período seguinte se for aprovado 
em todas as disciplinas, tolerando-se a  dependência ou 
reprovação em no máximo duas disciplinas, computadas 
as dos períodos anteriores conforme os termos do 
Regimento Interno da Faculdade.  A avaliação de sua 
aprendizagem acontecerá através da entrega dos 
projetos previstos para seu curso.
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Sobre as faltas
Cuidado com as faltas! A frequência 
às aulas e demais atividades é 
obrigatória. 

Se tiver dúvidas quanto as suas 
faltas, o aluno poderá solicitar a 
Revisão de Frequência.

O aluno que não obtiver em qualquer disciplina a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), 
independentemente de qualquer outro resultado 
conquistado, estará reprovado na disciplina por falta.

O aluno que fizer matrícula fora do prazo submete-se 
com o ônus das faltas anteriores à data de sua matrícula 
naquele semestre letivo.

O prazo é de 05 (cinco) dias para solicitar, através do 
requerimento de revisão de frequência, contados a partir 
do dia em que a frequência foi disponibilizada no Portal 
do Aluno.

Os alunos doentes e as alunas gestantes poderão ser 
submetidos a um regime excepcional de avaliação e 
ter suas ausências compensadas. Para isso, o aluno, ou 
seu procurador, com apresentação de Atestado Médico, 
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O aluno terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para concluir todas as provas. 

deverá requerer Compensação de Ausência às Aulas 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o término da 
ausência. 

Feito isso, se o pedido for aprovado, o aluno (ou seu 
procurador) deverá retirar, contados 10 (dez) dias úteis do 
seu requerimento, os temas dos exercícios domiciliares 
que o professor de cada disciplina definir. Esses exercícios 
deverão ser devolvidos no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
contados a partir da data de retirada.  Após a liberação 
médica, deverá o aluno junto ao Setor de Atendimento ao 
Aluno da Secretaria Geral, requerer as provas especiais 
das disciplinas cujas avaliações tenham sido aplicadas 
durante o período em que esteve impossibilitado de 
frequentar o curso.  Lembrando que a Compensação às 
Aulas dependerá do parecer favorável de cada professor 
após avaliação dos trabalhos e exercícios realizados pelo 
aluno.

Os trabalhos e exercícios domiciliares que forem 
avaliados como insuficientes, poderão ser refeitos 
somente uma única vez, e, sendo considerados 
insuficientes novamente, o aluno não terá as suas 
ausências compensadas naquela disciplina, devendo 
submeter-se com o ônus das faltas. Não deverá ser 
concedido o benefício da Compensação de Ausência às 
Aulas quando o período for inferior a cinco dias corridos 
ou superior ao máximo admissível para a continuidade 
do processo pedagógico, período este  que será definido 
pelo Colegiado de Curso.
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No caso de aluna gestante, toda a regulamentação 
referente à Compensação às Aulas se aplica a 
partir do oitavo mês de gestação e por um prazo de 
três meses, com possibilidade de antecipação ou 
prorrogação nos casos excepcionais, a critério médico. 
Quando ocorrer a hipótese de o aluno desejar retornar 
às aulas antes de findar o pedido de impedimento 
constante do atestado médico, poderá fazê-lo mediante 
autorização médica, quando poderá ter o aluno, a critério 
do Coordenador de Curso, uma redução na quantidade 
de trabalhos e exercícios domiciliares para Compensação 
de Ausência às Aulas.

Entre em contato com 
a secretaria em caso 
de qualquer dúvida.

O Colegiado de Curso, definirá os limites, inclusive de 
exclusão, dos benefícios da Compensação de Ausência 
as Aulas, quando se tratar de Estágio Supervisionado e 
das demais disciplinas práticas.
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O regime de dependência consiste na permissão de 
matrícula do aluno de Graduação no período seguinte, 
mesmo que não tenha conseguido aprovação em todas 
as disciplinas do período anterior. Só é permitida a 
dependência de no máximo duas disciplinas por período 
(semestre).

O aluno em regime de dependência deve matricular-se 
simultaneamente no período seguinte e nas disciplinas 
de que dependa, observando-se as exigências esta-
belecidas pelo Conselho. A promoção para o período 
subsequente está condicionada à aprovação nas dis-
ciplinas sob regime de dependência.

Sobre a Dependência

Sobre a Revisão das 
Notas
O aluno também poderá solicitar a Revisão de Nota. 
Os resultados das avaliações devem ser divulgados 
e discutidos na aula subsequente  à  prova, sendo 
processada a revisão de nota. Se for o caso, o aluno 
poderá solicitar formalmente a Revisão de Nota junto a 
Secretaria (de acordo com a Resolução CONSUP 03/2017), 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da divulgação 
dos resultados. Encerrado esse prazo, não é acolhido 
qualquer pedido de revisão.



Faex Business oferece 
uma Trilha Estratégica 
de Soluções para 
você aluno e para as 
empresas.

FAEX 
BUSINESS

Image by Mindandi - Freepik.com
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Conheça o 
Departamento 
FAEX Business

Agregando valor ao seu currículo através de cursos de 
média e curta duração. Em nosso portfólio constam 
diversos cursos que podem agregar valor de forma 
rápida e prática ao seu cotidiano profissional. 
 
Acesse aqui! 

Um programa de indicação que dá aquela ajuda ao 
aluno para pagar sua mensalidade. Indique alunos 
para estudar na FAEX e ganhe um desconto especial. 

Saiba mais acessando aqui!

Cursos Livres/Extensão 
Universitária:

JOIN:

http://faex.edu.br/extensao/
http://conteudo.faex.edu.br/join
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PÓS-GRADUAÇÃO

PRI (Plano de relacionamento 
Institucional)

A FAEX, pensando na continuidade da formação do seu 
aluno possui cursos de Pós-Graduação em diversas 
áreas. Cursar uma pós-graduação potencializa a qua-
lificação e confere ainda mais conhecimento técnico 
para formar um profissional mais completo, com visão 
sistêmica e aprofundada sobre a área em que atua. 
 
ALUNOS QUE ESTÃO NO ÚLTIMO E PENÚLTIMO ANO JÁ PODEM 
INICIAR SUA ESPECIALIZAÇÃO COM BOLSAS ESPECIAIS. 
 
Saiba mais acessando aqui.

Somos parceiros de diversas empresas da região e essa 
parceria traz diversos benefícios para os colaboradores 
das empresas parceiras, como bolsas especiais em todos 
os cursos da FAEX. 
Quer saber se tem direito a esses benefícios, entre em 
contato: (35) 35 98401-7058.
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http://pos.faex.edu.br/
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FETEF 

Feira de 
Empregabilidade

É um dos eventos mais importantes do ano para 
a Instituição, comunidade Extremense e região. 
Reuni mais de 30 expositores, proporcionando a 
promoção da empregabilidade, tecnologia e inovação. 

É um evento totalmente online com encontro dos pro-
fissionais e empresas parceiras, para um bate-papo 
super construtivo. Proporcionando a promoção da em-
pregabilidade, inovação e é claro: A troca de experiência.  
 
Acesse aqui e confira um pouco mais sobre a feira de  
empregabilidade. 
 

Clique na imagem e conheça!

https://empregabilidade.faex.edu.br
https://empregabilidade.faex.edu.br
http://fetef.faex.edu.br
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Banco de Talentos 
A FAEX possui um banco de talentos, onde você cadastra 
o seu currículo e terá acesso a diversas vagas lançadas 
pelas empresas parceiras da faculdade.

Cadastre o seu currículo clicando aqui.
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Sobre o
Plano de
Estudos
O Plano de Estudos 
será determinado pela 
Secretaria Acadêmica 
e deve ser cumprido 
integralmente pelo 
aluno.

Image by Mindandi - Freepik.com
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Para Alunos em 
Adaptação Curricular

Para Alunos que já 
Cursaram Plano de 
Estudos

Para Alunos Reprovados na Série

Os alunos ingressos através do processo seletivo ou 
portador de diploma registrado de curso superior e os 
transferidos de cursos iguais ou afins  de outra Instituição 
de Ensino, podem solicitar através de requerimento na 
Secretaria, aproveitamento de disciplina por equivalência 
de estudos, mediante análise curricular, dentro dos prazos 
estipulados.

Os alunos que já estão em Plano de Estudos, terão seu 
Plano de Estudos disponível no Portal do Aluno de acordo 
com o Calendário Acadêmico.

O aluno reprovado em 3 (três) ou mais disciplinas, 
computadas as das séries anteriores, está reprovado na 
série. O Plano de Estudos estará disponível aos alunos a 
cada semestre de acordo com o Calendário Acadêmico.
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Sobre o Exame 
Nacional de 
Desempenho dos 
Estudantes (ENADE)

Coordenação de Curso

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
definido pelo MEC aferirá o desempenho dos estudantes 
em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 
diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação 
e as habilidades e competências adquiridas em sua 
formação. Todos os alunos matriculados no primeiro e no 
último período dos cursos a serem avaliados são sele-
cionados pelo INEP/MEC para prestarem o Exame. O aluno 
que não participar do referido exame, deverá ser inscrito 
novamente no próximo ano.

A realização do exame, segundo as normas legais, é 
condição para obtenção do diploma conforme a Lei 
10.861, de 14/04/2004, e Portaria 40/2007, publicada em 
23/10/2007 e republicada em 29/12/2010.

Os Coordenadores de Curso são responsáveis pela 
administração das relações entre alunos e professores e 
também pelo cumprimento dos programas das disciplinas 
dos respectivos cursos.
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Conheça o SOE
A sigla SOE significa – Serviço de Orientação ao Estudante. 
Visa estabelecer relação com o aluno e demais en-
volvidos com a instituição, no sentido de contribuir com 
maior assertividade nas suas escolhas profissionais, bem 
como auxiliar nos processos mais delicados durante a 
vida acadêmica.

O SOE existe para atender você aluno da FAEX e toda a 
comunidade acadêmica de forma pontual e sigilosa. 
Sabe-se que no decorrer da jornada acadêmica, 
muitos fatores externos podem acabar interferindo no 
rendimento acadêmico, sejam eles de ordem familiar, 
social, emocional ou alguma dificuldade específica com 
aprendizagem, o que pode levar o estudante a necessitar 
de alguma orientação ou apoio.
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Sobre
a Nossa
Estrutura
Conheça mais sobre a 
FAEX e todo o campus de 
nossa faculdade.
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Nossa Estrutura

A FAEX é administrada por uma Diretoria Geral e por 
mais três Diretores: Acadêmico, Administrativo e 
Desenvolvimento Institucional, como também pelos 
Coordenadores de cada Curso. Os  Professores são res-
ponsáveis pelo cumprimento dos programas de ensino 
das disciplinas que ministram e têm autonomia e respon-
sabilidade dentro e fora de sala de aula. Os programas de 
ensino são estabelecidos pelos mesmos, nos termos do 
Projeto Pedagógico de cada curso e aprovados pelo NDE 
– Núcleo Docente Estruturante de cada curso, visando os 
objetivos pedagógicos planejados.
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Nossa Estrutura

Prédio A
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Prédio B
Nossa Estrutura
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Prédio C

Nossa Estrutura
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A FAEX conta com equipamentos modernos, novos e 
prontos para serem utilizados. Além dos computadores 
nos laboratórios, a FAEX também dispõe de Datashows 
em todas as salas de aula, Internet sem fio em todo o 
campus, link dedicado de internet e equipamentos de 
rede de última geração. Profissionais capacitados estão 
disponíveis aos alunos para esclarecimento de dúvidas 
ou para resolução de problemas.

Sobre
Tecnologia

da Informação
Arthurhidden - Freepik.com
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Portal do Aluno
Para acesso aos serviços acadêmicos dispostos no site 
da FAEX, o aluno necessitará de uma senha, recebida no 
ato da matrícula.

Esta senha, juntamente com seu R.A, dará acesso à 
área exclusiva do aluno (Portal do Aluno), onde poderá 
encontrar materiais postados pelos professores, 
consultar suas notas e faltas, imprimir boletos, fazer 
solicitações, etc.

Clique Aqui  
e conheça 
o Portal do 

Aluno

http://portal.faex.edu.br/framehtml/web/app/edu/PortalEducacional/login/?redirect=undefined


A FAEX oferece a seus alunos 
muitos laboratórios para aulas 
práticas de todos os cursos. 
São espaços equipados com 
alta tecnologia.

Sobre nossos
Laboratórios
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Como Utilizar  
os Laborátorios
Quanto ao uso destes laboratórios, é importante ficarmos 
atentos às seguintes regras:

Os laboratórios de estudos da FAEX 
somente poderão ser  usados com a 
supervisão do professor responsável.

Por se tratar da rede interna da FAEX, o 
administrador da rede gerenciará os 
dados e arquivos contidos no sistema, 
da maneira que for necessária.

A FAEX não se responsabiliza por arquivos, dados ou 
objetos esquecidos no laboratório ou nos computadores, 
recomendando aos alunos que façam “backups” em seus 
pendrives, e-mails ou qualquer forma de armazenamento 
de dados dos arquivos que forem necessários.

Guarde seus arquivos em dispositivos 
de data ou em nuvem.

Desfrute dos laboratórios e áreas de 
estudo por todo o nosso campus.
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Não é permitido fumar nos laboratórios, bem como 
entrar com alimentos, bebidas ou outros itens de gênero 
alimentício.

É proibido o uso de sites de relacionamentos ou chat, tais 
como Instagram, Facebook, Twitter, sites pornográficos, 
sites de download, sites de conteúdo de multimídia, ou 
programas como Skype ou Whatsapp Web. A FAEX se 
reserva o direito de restringir os sites ou programas que 
julgar conveniente.

Em caso de danos intencionais aos equipamentos, o aluno 
será responsabilizado e arcará com o prejuízo.

A FAEX também disponibiliza equipamentos de multimídia 
para as salas de aulas, tais como Datashows, telas de 
projeção, caixas acústicas e microfones, os quais deverão 
ser utilizados somente pelos professores.

Não fume, coma ou beba dentro dos 
laborátorios.

Evite sites de entretenimento e 
distrações. Foco nos estudos!
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A FAEX conta com laboratórios específicos para os alunos 
de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 
Produção, Engenharia Civil, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Gestão da Produção Industrial e Mecatrônica. 
Os Laboratórios que atendem os cursos bacharelados e 
tecnológicos estão localizados no Prédio C e devem ser 
utilizados conforme orientação da coordenação do curso.

Laboratórios
de Engenharias
e Tecnológicos
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Laboratório
de Práticas
Contábeis

O laboratório de Práticas Contábeis conta com 
computadores e softwares específicos, atualizados de 
acordo com a necessidade do mercado, para a prática 
da profissão contábil. O laboratório está localizado no 
prédio C e está disponível para uso dos alunos durante as 
aulas práticas e no período extraclasse de acordo com a 
orientação da coordenação do curso.
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Nossos Laboratórios de Informática são utilizados como 
ferramenta  para  diversas áreas do conhecimento, 
tornando o ensino e a aprendizagem interessantes e 
atuais. Todos os laboratórios de informática possuem 
equipamentos atualizados. Todos os microcomputadores 
dispõem de até 200 megas de Internet. Os laboratórios 
são usados no processo sistematizado de ensino e em 
pesquisas educacionais. Eles atendem às normas de 
acessibilidade, possuindo microcomputadores adaptados 
para pessoas com baixa visão e/ou deficientes visuais, 
além de espaço próprio com mobiliário adaptado para 
pessoas com dificuldade de locomoção e/ou cadeirantes. 
Os softwares instalados nos microcomputadores estão 
disponíveis ao uso geral e muitos deles estão disponíveis 
para instalação em máquina pessoal. Nossos laboratórios 
são usados por cursos com disciplinas associadas à 
Tecnologia da Informação.

Laboratórios
de Tecnologia
da Informação
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Laboratório
de Anatomia
e Salas de
Observação

Localizados no prédio C, são utilizados para os cursos de 
Psicologia e Técnico em Enfermagem. A FAEX conta com 
um completo e moderno Laboratório de Anatomia, além 
de Salas de Observação, contando com equipamentos de 
escuta e gravação.
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Escritório de
Assistência
Jurídica à
Comunidade
(EAJAC)

Integrar os alunos com  a prática do Direito e prestar 
serviços gratuitos de apoio à comunidade carente de 
Extrema são os principais objetivos do Escritório de 
Assistência Jurídica à Comunidade (EAJAC), onde pessoas 
de baixa renda podem receber orientações sobre todas as 
áreas do Direito. O escritório está instalado no pavimento 
inferior do prédio B da faculdade. Os interessados devem 
agendar atendimento pelo telefone (35) 3435-3988, de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
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Núcleo de
Práticas
Jurídicas (NPJ)

O curso de Direito da FAEX conta com laboratórios es-
pecíficos para realização de aulas práticas, como o 
Núcleo de Práticas Jurídicas e o Fórum Modelo, montados 
e equipados com móveis, computadores e impressoras 
adequadas para atender às necessidades dos pro-
fessores e dos alunos. Os mesmos estão localizados no 
andar térreo do prédio B e devem ser utilizados conforme 
orientação da coordenação do curso.

Pr
es

sf
ot

o 
- 

Fr
ee

pi
k.

co
m



Manual do Aluno - 2023 41

Pr
es

sf
ot

o 
- 

Fr
ee

pi
k.

co
m

Todas as pessoas que precisarem de algum auxílio para 
resolver problemas relacionados com a Receita Federal e 
que podem ser resolvidos pelo Site da Receita, poderão 
dirigir-se até a FAEX e ter o auxílio dos alunos de Ciências 
Contábeis . O horário de funcionamento do NAF-FAEX é de 
segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira das 17h às 19h na 
FAEX.

Núcleo de
Assistência
Fiscal (NAF)
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Clínica de 
Psicologia

Agendamento pelos canais: clinica@faex.edu.br ou 
pelo telefone: (35)3435-3988 Ramal 259. Valor de 
contribuição de R$5,00 por sessão.

A clínica de Psicologia da FAEX  é ligada à Diretoria e à 
Secretaria Geral. A Clínica auxilia os alunos da FAEX a 
encontrar equilíbrio, através da orientação na resolução 
de problemas de natureza afetivo-emocional e no 
estímulo para socialização e integração na comunidade 
acadêmica. O principal objetivo é oferecer atendimento 
a toda a comunidade acadêmica exceto para o curso de 
psicologia e atendimento a toda comunidade externa.  
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Sobre a
Biblioteca
A Biblioteca da FAEX está aberta
para atendimento aos usuários de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 22h, e aos 
sábados, das 8h às 12h.
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Confira Online 
Acesse nossa 

biblioteca

http://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F
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A Biblioteca  é para uso de professores, alunos, funcionários 
e a comunidade em geral (esta somente para pesquisa 
local). Serão inscritos, com a finalidade de tomar material 
bibliográfico emprestado da Biblioteca, os usuários que 
possuírem vínculo com a Faculdade, ou seja, docentes do 
quadro permanente, discentes regularmente matriculados 
e funcionários.

Os empréstimos para alunos serão concedidos pelo 
prazo de 07 (sete) dias consecutivos, até 03 (três) livros 
de títulos diferentes, podendo serem renovados por 
mais 07 (sete) dias. Para o empréstimo de revistas, o 
prazo é de 02 (dois) dias consecutivos, podendo ser 
emprestados até 3 itens.

Na ocorrência da não devolução do material no período 
estipulado, será cobrada multa por cada dia de atraso e 
por volume emprestado.
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A biblioteca oferece os seguintes serviços: Pesquisa 
bibliográfica; Levantamento bibliográfico; empréstimo 
domiciliar; consulta local; Orientação e normalização de 
trabalhos acadêmicos (ABNT); manual de normalização 
de trabalhos acadêmicos; orientação e elaboração de 
ficha catalográfica; COMUT – Programa de comutação 
bibliográfica que visa facilitar a obtenção de cópias de 
documentos independentemente de sua localização; 
Visita monitorada; Acesso à internet.

A Biblioteca também disponibiliza 
salas para estudos individuais ou 
em grupos que devem ser utilizadas 
de acordo com o regulamento
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Ouvidoria
A FAEX conta com um importante órgão administrativo 
de relacionamento entre a Faculdade, a comunidade 
acadêmica e a sociedade: a Ouvidoria. É um canal de co-
municação entre a FAEX, alunos, professores, funcionários 
e público externo, por meio eletrônico, pessoalmente, 
por contato telefônico e por carta. A Ouvidoria atua na 
mediação da relação entre a FAEX e seus públicos, pre-
servando o sigilo e a imparcialidade que a atividade requer. 
Após a análise, cada solicitação segue um fluxo próprio, 
podendo ser respondida diretamente pela Ouvidoria ou 
encaminhada ao setor correspondente à questão. 

O interessado pode enviar sua solicitação e requisitar que 
sua identidade seja preservada, de modo que apenas a 
Ouvidoria terá conhecimento da mesma para posterior 
retorno. Sempre que julgar necessário, o aluno poderá 
procurar a Ouvidoria para apresentar questões ou solicitar 
informações referentes aos serviços prestados pela FAEX 
ou por terceiros dentro do Campus. (35)3435-3988 - 
Ramal 245 (ouvidoria@faex.edu.br)

Pressfoto - Freepik.com
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Comissão
Própria De
Avaliação(CPA)

Unidade De Apoio de 
Cambuí-MG

A Unidade visa trazer maior conforto e comodidade aos 
alunos de Cambuí e região que estão um pouco mais 
distantes do campus, em Extrema. Oferece serviços ad-
ministrativos como atendimento ao aluno e serviços 
de apoio acadêmico como biblioteca, sala de estudos, 

A lei 10.861/2004 instituiu uma nova sistemática de 
Avaliação do Ensino Superior no país. O Artigo 11 da referida 
lei diz que cada Instituição de Ensino Superior deverá 
formar a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA). A 
Comissão Própria de Avaliação da FAEX foi instituída pela 
Resolução CONSUP 01/2004, através do seu Conselho 
Superior. A CPA é composta por representantes do corpo 
docente e discente de cada Curso, do Corpo Técnico-
Administrativo e da Comunidade.
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acesso a computadores e internet e cursos de extensão 
universitária. Através da Unidade de Apoio também 
são efetivados contatos com empresas, viabilizando 
parcerias que permitem ao aluno a realização de estágio 
e a inserção no mercado de trabalho.
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Os direitos e deveres dos alunos constam no Regimento 
Interno da Faculdade, disponível para consulta na 
Biblioteca e no site da FAEX. A alegação de desconhecer 
as normas acadêmicas não evita a obrigação necessária 
de cumpri-las, sendo que seu descumprimento pode 
implicar em perda do direito eventual do aluno, podendo 
incorrer em infração disciplinar.

Nosso
Regimento
Interno

Imagem by user87817528 on FreePik.com
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Conduta

Sobre o Uso
do Ambiente

É dever do aluno manter atitude digna e respeitosa frente 
aos colegas, professores e funcionários, em qualquer 
ocasião. O desrespeito e a atitude inadequada podem ser 
penalizados conforme o Regimento Interno da Faculdade.

Os prédios, as salas, os corredores, os laboratórios, a bi-
blioteca e as demais dependências da Faculdade 
compõem o ambiente de convívio do aluno.

É fundamental que sejam mantidos limpos, agradáveis, 
saudáveis e seguros. De  acordo com  a   Lei    9.294/96,   
não   é   permitido   fumar   em   sala de   aula   ou 
qualquer outro  ambiente  fechado da Faculdade. 

De acordo com a Portaria DG-04/2015, fica PROIBIDO 
qualquer tipo de comércio nas dependências da FAEX, 
seja em sala de aula, no pátio, nos departamentos ou 
mesmo no estacionamento.
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Serviço
de Fotocópia

Cantinas

O serviço de Fotocópia é terceirizado pela FAEX e funciona 
no piso superior do prédio B. Os horários de atendimento 
ao público são das 8h às 11h30 e das 18h às 22h30. 
Os valores praticados e os serviços prestados são de 
responsabilidade do prestador de serviços terceirizado.

O serviço de Cantina é terceirizado pela FAEX e funciona 
no prédio A. O horário de atendimento ao público é das 
8h às 11h30 e das 18h às 22h30. Os valores praticados e 
os produtos comercializados são de responsabilidade do 
prestador de serviços terceirizado.

De acordo com a Portaria DG-38/2016, eventos de 
pequeno Porte (reuniões e confraternizações) poderão 
ser realizadas no período matutino, das 11h às 11h15min, e 
no período noturno, das 22h15min às 22h30min.
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Contato
Whatsapp para atendimento do aluno:

Diretor Administrativo: Dept. Comercial:

Online - Núcleo de 
Educação a Distância:

Serviço de Orientação 
ao Estudante (SOE)

Unidade de Apoio – 
Cambuí:

Atendimento ao Aluno:

Clínica de Psicologia

Ouvidoria:
Atendimento Financeiro:

Atendimento Biblioteca:

Tecnologia da Informação

Marketing:

Prof. Juvêncio Júnior (35) 3435-3988
Ramais 236 / 301 
WhatsApp (35) 98802-6317

(35) 3435-3988 – Ramal 239

(35) 3435-3988 – Ramal 249

Responsável: Tatiane Rosa

Secretaria (35) 3435-3988

(35) 3435-3988 Ramal 259

(35) 3435.3988 - Ramal 245
(35) 3435-3988 - Ramal 228

(35) 3435-3988 - Ramal 246

(35) 3435.3988 - Ramal 223

(35) 3435-3988 - Ramal 235

(juvencio.junior@faex.edu.br)

(comercial@faex.edu.br)

(online@faex.edu.br)

(soe@faex.edu.br)

(35) 3435-3988 – Ramal 240
(tatiane.rosa@faex.edu.br)

Ramal 238
(atendimentoaoaluno@faex.edu.br)

(clinica@faex.edu.br)

(ouvidoria@faex.edu.br)
(financeiro@faex.edu.br)

(biblioteca@faex.edu.br)

(informatica@faex.edu.br)

(marketing@faex.edu.br)

(35) 98802-6318
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Coordenadores
de Cursos:

Administração/Adm EAD, Ciências Contábeis, Logística/
Log EAD:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas:

Direito:

Gestão de Recursos Humanos e Psicologia:

Pedagogia(EAD):

Técnico em Enfermagem e Grad. Enfermagem

Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, Gestão da Produção Industrial 
e Mecatrônica:

Prof. Juvêncio Júnior (administracao@faex.edu.br)

Prof. Rodrigo Cardoso (rodrigo.cardoso@faex.edu.br)

Prof. Bruno Bertolotti (bruno.bertolotti@faex.edu.br)

Profa. Cláudia Cobero (claudia.cobero@faex.edu.br)

Profa. Tamyres Silva (tamyres.silva@faex.edu.br)

Profa. Bruna Juliana da Silva (bruna.silva@faex.edu.br)

Profa. Roberta Martins (roberta.martins@faex.edu.br)
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http://www.instagram.com/faexoficial/
http://www.facebook.com/faculdadedeextrema
http://www.linkedin.com/company/faex-faculdade-de-extrema/mycompany/?viewAsMember=true
http://www.youtube.com/@FA3X
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