
 

 

Sua jornada acadêmica inicia agora, e com ela iremos 

desfrutar de todos os momentos de aprendizado e 
conhecimentos fascinantes.  

Vamos fazer da nossa Faculdade um lugar de paz, 

amizades, respeito, alegrias e que possamos crescer 
juntos a cada dia.  
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LINHAS DE CONDUTA PARA DISCENTES 

 

DOS DIREITOS 

1.Receber orientação por parte da Direção e Coordenação e ensino integral e eficiente dos professores; 

2.Ser respeitado como pessoa humana em sua individualidade tanto na Instituição como em ambiente de 

sua prática profissional e estágio; 

3.Freqüentar as aulas conforme horário apresentado; 

4.Freqüentar a biblioteca escolar, os laboratórios e outros ambientes em horário estabelecido; 

5.Ter oportunidade para justificar seus próprios atos; 

6.Receber orientação para resolver seus problemas; 

7.Gozar do convívio escolar em todas as atividades; 

8.Organizar-se em associações culturais, cívicas ou desportivas segundo as normas aprovadas pela 

direção do estabelecimento; 

9.Tomar conhecimento dos resultados obtidos e de sua freqüência; 

10.Apresentar sugestões à Direção da Instituição que visem melhoria de aspectos qualitativos de ensino; 

11.Requerer cancelamento de matrícula ou transferência; 

12.Apresentar dois representantes de sala para o Conselho de Administração Participativa; 

13.Ter representante do Curso no Conselho de Administração Superior. 
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DOS DEVERES 
  
  
Cumprir as determinações da Direção da Coordenação, dos Professores e dos Funcionários, nos 
respectivos âmbitos de competência; 
Ser pontual e assíduo o que determina o senso de responsabilidade e o que deve ser cumprido a 
partir do momento em que o aluno matricula-se na Instituição; 
Zelar pela Instituição quanto à higiene e não danificar os bens do Estabelecimento; 
Participar das atividades escolares, sociais, cívicas ou recreativas destinadas a sua formação e 
promovidas pela Instituição de Ensino; 
Aceitar os dispositivos do regimento escolar e das Instituições que oferecem campo para a prática 
profissional e estágio; 
Manter uma atitude ética na Instituição de Ensino, no campo de estágio e na comunidade; 
Procurar os professores ou o serviço de orientação educativa para apoio e orientação; 
Indenizar pecuniariamente qualquer estrago no edifício, no mobiliário ou material da escola ou 
instituição onde se faz prática profissional ou estágio; 
Aplicar a máxima diligência no ensino ministrado; 
Contribuir para elevação moral da Instituição e promover seu prestígio em qualquer lugar onde 
estiver. 
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DAS PROIBIÇÕES 

1.Distribuir boletins e divulgar impressos em que o nome da Instituição ou alunos esteja 

envolvido; 

2.Provocar tumulto dentro ou fora do Estabelecimento; 

3.Praticar, dentro ou fora da Instituição, ato atentatório à moral e aos bons costumes; 

4.Promover sem autorização da Equipe de Direção coleta de fundos ou vendas de 

qualquer natureza dentro da Instituição; 

5.Faltar consecutivamente às aulas e trabalhos escolares e incitar os colegas a fazê-lo; 

6.Ocupar-se durante as aulas com qualquer atividade estranha às mesmas; 

7.Deixar o telefone celular ligado durante as aulas; 

8.Comparecer as aulas embriagado ou com sinais visíveis de embriagues ou uso 

comprovado de drogas de qualquer natureza; 

9.Faltar com o respeito com os colegas, os professores, funcionários e diretores da 

Instituição; 

10.Não contribuir para a limpeza da Instituição de Ensino; 

11.Comparecer as aulas acompanhadas de pessoas estranhas; 

Parágrafo Único: A inobservância, o não cumprimento do disposto neste artigo, tornará o 

aluno passível das penalidades instituídas no Regimento de Ensino. 

•Fazer comentários, ter atitudes ou atos que deponham contra a imagem da Instituição de 

Ensino. Neste caso, o aluno será imediatamente passível de transferência compulsória. 

4 



5 



SETORES DA  INSTITUIÇÃO 

 

SECRETARIA 
 
Funcionamento: 

Segundas: 08:00 horas ás 12:00 horas  – 13:00 horas ás 

17:40 horas  

Terça á Quinta: 12:00 horas ás 17:00 horas – 18:00 horas 

ás 21:00 horas  

Sexta : 08:00 horas ás 12 horas – 13:00 horas ás 17:40 

horas  

• Transferências  

• Documentação  

• Rematrículas  

 

BIBLIOTECA   
 

Funcionamento: 
Segunda á Quinta : 08:00 horas ás 11:00 horas  – 13:00 horas 

ás 22:00 horas  

Importante :  

•Não é permitida a entrada de bolsas e mochilas, os mesmos 

deverão ser guardados  nos armários.  

•Atraso de livros e perda de chaves dos armários gera multas.  

•O empréstimo para utilização do armário deverá ser feita 

somente com apresentação da carteirinha. 
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FINANCEIRO 
 

Funcionamento: 
Segunda á Quarta: 11:30 horas ás 17:00 horas  – 18:00 

horas ás 21:00 horas  

Quinta á Sexta: 08:00 horas ás 12:00 horas  - 13:00 horas 

ás 17:30 horas  

Importante:  

•  Ficar atento com o prazo de pagamento da mensalidade 

para não ocorrer desvinculação.  

PROTOCOLO 
 

Funcionamento: 
Segunda á Sexta: 08:00 horas ás 21:30 horas  

Sábados: 08:00 horas ás 12:00 horas  

Solicitação de informações, dúvidas e documentos através 

de protocolo como :  

•Declaração de matricula  

•Histórico   

•Justificativa de falta  

•Diploma  

•Horas complementares  

•Rematricula – Reintegração  

•Carteirinha  

•Trancamento  
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NAC - NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

Atividades complementares são atividades extracurriculares 

que possibilitam ao aluno adquirir conhecimentos de interesse 

para sua formação pessoal e profissional, constituindo um meio 

de ampliação de seu currículo, com experiências e vivencias 

acadêmicas internas e externas ao curso, reconhecida através 

de avaliação. 
 

As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o 

processo ensino-aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional. A 

abrangência do escopo destas atividades inclui as seguintes 

modalidades: de disseminação de conhecimentos e prestação 

de serviços; de assistência acadêmica e de iniciação cientifica 

e tecnológica e as desenvolvidas no âmbito de programas de 

difusão cultural. 

 
 

Contato: nac@faecpr.edu.br 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - O QUE É EXTENSÃO 
 

Extensão Universitária 

 

A ação de uma universidade junto à comunidade, disponibilizando ao 

público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa 

desenvolvidos, produz um novo conhecimento a ser trabalhado e 

articulado: é a extensão universitária. 

É um conceito adotado pelas universidades (especialmente no Brasil) que 

se refere ao contato imediato da comunidade interna de uma determinada 

instituição de ensino superior com a sua comunidade interna de uma 

determinada instituição de ensino superior com a sua comunidade 

externa, em geral a sociedade à qual ela está subordinada. A idéia de 

extensão está associada à crença de que o conhecimento gerado pelas 

instituições de pesquisa deve necessariamente possuir intenções de 

transformar a realidade social, intervindo em suas deficiências e não se 

limitando apenas à formação dos alunos regulares daquela instituição. 

Por que fazer extensão? 

 

Com o mercado de trabalho cada vez mais concorrido, a educação 

continuada e a qualificação profissional são ferramentas essenciais 

para conseguir um novo emprego ou para garantir boa colocação em 

uma empresa. 

Os cursos de extensão proporcionam o acesso as mais novas 

informações, oferecendo conhecimento técnico, teórico e prático em 

diferentes áreas de interesse e de atuação. São destinados ao 

aprimoramento das comunidades interna e externa no que se refere à 

qualificação profissional, para que alunos e profissionais atendam às 

exigências do mercado de trabalho e acompanhem sua constante 

atualização. 
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Orientações  

Para cadastro 

Na área do 

aluno  
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                                        1º PASSO 

COMO ACESSAR ?        

ENTRAR NO SITE WWW.FAEC.COM.BR 
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2º PASSO 
 

EM PORTAIS SELECIONE : PORTAL DO DISCENTES  

 

 

 

 

 
3º PASSO 

PARA O 1º ACESSO CLIQUE EM : CADASTRAR SENHA   
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CLIQUE EM “CADASTRAR SUA SENHA AQUI”, COLOQUE SEU NOME, 

CPF CURSO, EMAIL E CLIQUE CRIAR A SUA SENHA.  

ATENÇÃO:  

CUIDADO AO COLOCAR A TURMA, TENHA CERTEZA DO 

NUMERO. 

CASO CADASTRE ERRADO, ENTRE EM CONTATO COM O SEU 

COORDENADOR 

PRONTO SEU LOGIN ESTÁ CRIADO 
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Na página inicial da faec ao lado esquerdo, você encontrará a aba serviços 

Em serviços você encontrará informações importantes como:  
calendários, manual do aluno, formatura e biblioteca 
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Matriz  

Curricular 
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Para acessar a Matriz  Curricular : * Clica em Cursos 

* Clica em Graduação 
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* Clica  no  Curso 

* Clica na Matriz de 2014 
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Manual do 

Sistema das  

atividades 

Online 
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Para acessar o Sistema de Atividades Online, entre na Área 
do Aluno. Em seguida, clique no link “Atividades Online” 

abaixo do link “Imprima aqui seu boleto”. 
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O link redirecionará para pagina de “Solicitação de Cadastro 

no Sistema”. Esta página só irá aparecer até que o cadastro 

seja realizado. Feito o cadastro, nos próximos acessos, o 

sistema redirecionará para a página principal 

automaticamente. Para preenche-lo, digite um e-mail para 

contato e selecione seu curso. Depois clique em “Próxima”. 
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Na próxima página, é impresso na tela o 
email digitado e o curso selecionado. 
Caso queira corrigir as informações, 

clique no botão voltar logo abaixo. Se 
estiverem corretas, selecione a sua turma 

e clique em “Próxima”. 

Uma mensagem de confirmação pedirá para verificar se os dados 

estão corretos. Se estiverem, clique em “Próxima”, senão clique 

em “Voltar” para corrigir.   22 



Uma segunda mensagem irá surgir, informando que o 
acesso ao Sistema de Atividades Online será 

importante para suas freqüências no curso. Clique no 
campo “Estou ciente” e depois no botão “Registrar”. 
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A próxima tela será da página principal. Nela haverá 
todos os módulos criados pelos professores. A lista é 

ordenada pelo nome do professor. Acima dela, há dois 
botões azuis: “Minhas frequências”(que será explicado 

posteriormente) e “Tire suas dúvidas”.  No canto superior 
direito também há um link para retornar a Área do Aluno, 

se desejar (este link estará em todas as páginas 
seguintes). 
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Para visualizar as atividades, clique em um dos títulos dos módulos
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A próxima página contém uma lista com os encontros criados 
pelo professor para o módulo selecionado. As colunas da lista 
são: “Encontros”(título do encontro), “Data de Inserção”(data 

em que foi criado), “Data de Devolução”(prazo limite para enviar 
as respostas ao professor), “Minha Resposta” e 

“Responder/Editar”. Na coluna “Minha Resposta”, após ter 
respondido as atividades enviadas pelo professor, você poderá 
visualizar se a resposta foi registrada corretamente, clicando no 

ícone de uma lupa presente na coluna. Para responder as 
atividades, clique no ícone com uma folha e uma caneta na 

última coluna “Responder/Editar”. 
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Ao clicar, todas as informações sobre o encontro podem ser 
visualizadas. Para baixar as atividades enviadas pelo professor, em 
“Atividades Anexadas” há um link “Baixar Atividades”. Clique nele e 
salve o arquivo em seu computador. Ao lado há uma lista de 
arquivos de consulta também enviados pelo professor(o envio ou 
não destes arquivos fica a critério do professor). Para baixá-los, basta 
clicar nos links correspondentes.  
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Para enviar suas respostas, você terá duas opções: enviar arquivos 

com as respostas ou responder no campo presente no final da 

página. A escolha será de acordo com a complexidade da atividade 

ou critério do professor. Se a opção for envio de arquivo, poderá 

enviar até dois arquivos com respostas para as atividades. Estes 

arquivos podem ser um documento em Word, Power Point, Excel ou 

PDF. O tamanho máximo permitido para cada arquivo será de 2MB. 

Se o arquivo tiver um tamanho maior, não será enviado. Para enviar, 

clique no botão “Procurar” correspondente ao campo e selecione o 

arquivo que deseja. Se for a segunda opção, basta digitar suas 

respostas no campo “Ou responder abaixo”. Após realizar uma das 

opções, clique no botão “Registrar” para registrar suas respostas ou 

em “Voltar” para cancelar. 
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Após registrar as repostas, clique no ícone da lupa na coluna “Minha 
Resposta” para certificar-se que o(s) arquivo(s) ou o texto digitado estão 
corretos. Na nova tela aberta, clique no link “Ver arquivo” para visualizar o 
documento. Se não foi realizado nenhum envio de arquivo, haverá no lugar a 
frase “Nenhum arquivo foi enviado.” Abaixo, estará impresso o texto 
digitado como resposta, caso esta tenha sido a opção escolhida. 

29 



Caso a resposta registrada esteja incorreta, é possível editá-la na 

última coluna “Responder/Editar”. O ícone que antes tinha o nome de 

“Responder”, após ter registrado as respostas, modifica para “Editar 

Resposta”. Ao clicar nele, todas as informações registradas são 

novamente impressas na tela. Para editar algum arquivo ou o texto de 

resposta basta preencher os campos correspondentes. Para substituir 

um arquivo, clique no botão “Procurar” correspondente e selecione o 

arquivo correto. Realizado a alteração, clique no botão “Registrar”. 

Para cancelar, clique no botão “Voltar”. 
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Ao responder as atividades, o sistema automaticamente 

registra a sua frequência no encontro. Para visualizar suas 

frequências, clique no botão azul chamado “Minhas 

Frequências”. 
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As frequências são ordenadas numa lista por professores e módulos. As 

colunas da lista são: Módulo, Mês, Professor e Frequências. Na última coluna, 

“Frequências”, há um ícone chamado “Ver Frequências”. Ao clicar nele, a lista 

apresenta os encontros do módulo, com a data de inserção, data de 

devolução, a frequência(data de envio da resposta) e menção(lançado pelo 

professor). Se nada estiver registrado em menção, é porque o professor ainda 

não corrigiu as respostas. Abaixo da lista, há um ícone de impressora, onde é 

possível imprimir um relatório das frequências. 
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