


 

 

 
 

MANUAL DO ALUNO 
 
 

Faculdade Campos Elíseos, agosto de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O manual do aluno tem por finalidade maior, promover a toda comunidade 
acadêmica o funcionamento da FCE – Faculdade Campos Elíseos, suas normas 
administrativas, regulamentos e regimentos internos, os quais são prioridade dentro 
de nossos resultado e conquistas. 
Este manual contem informações de suma importância para que possa compreender 
nossa estrutura e promover a integração ao nosso meio acadêmico. 
A leitura deste manual vai fazer com que tenha uma visão geral de nossa Faculdade, 
nossa história passada e presente, como também interagir nos rumos futuros de 
nossa Instituição, que são traçados por meio de planos de metas, estas dirigidas 
exclusivamente por nosso corpo diretivo acadêmico. 
Nossas decisões são divididas em estratégicas e acadêmicas, na qual a mantenedora 
e o corpo diretivo trabalham de mão dadas com o intuito de crescer e multiplicar. 
A FCE – Faculdade Campos Elíseos encontra-se representada em seis estados 
brasileiros, contando com cursos de graduação em nível de bacharelado, pós-
graduação nas áreas de negócios, educação e saúde, e cursos técnicos em várias 
áreas do conhecimento.  
Seja bem vindo e desfrute de uma boa leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Mensagem ao Aluno 
 
Prezado Aluno,  
 
Em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo por confiar sua educação superior a 
nossa faculdade. Garantimos a você que estamos orgulhosos de participar 
ativamente de sua vida acadêmica e faremos de tudo para superar suas expectativas 
e atende-lo de forma a auxiliar a superar este desafio que se trata de preparar você 
para o mundo profissional. 
Dirigir uma Faculdade é um grande sonho, um desafio e mais, um desejo que nunca 
acaba, pois a cada ano que passa formar uma nova turma de profissionais e 
direcionamos ao mercado. 
Recepcionar um calouro é acreditar que podemos transformar pessoas, enriquecê e 
fazer delas pessoas melhores para o mundo. 
Fazer diferença é ousar, a FCE – Faculdade Campos Elíseos é uma grande família que 
preza acima de tudo a integridade e legalidade de ações, que colocadas em prática, 
são fruto de uma boa educação, algo que não vemos como mercadoria e sim um 
produto, fruto de conhecimento que deve ser multiplicado e levado a diante para 
cada um que acredita e ingressa em nossa Instituição. 
O conhecimento não deve ser cerceado a poucos, deve ser multiplicado e fazer dele 
objeto de inclusão social, este é o que esperamos de todos que compõem e 
acreditam em nossa Faculdade. 
Seja bem vindo ao Universo do Conhecimento. 
 
Professor Ivan César Rocha Pereira 
Mantenedor da FCE – Faculdade Campos Elíseos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
A INSTITUIÇÃO 
 
A Faculdade Campos Elíseos (FCE) foi autorizada pelo Ministério da Educação a 
funcionar com o nome de Faculdade de Ciências do Estado de São Paulo em 11 de 
julho de 1994 e, posteriormente, foi reconhecida por meio da Portaria nº 2.076 de 31 
de outubro de 1997, com o nome de Faculdade de Administração de Empresas do 
Estado de São Paulo – FAESP. Mais tarde, teve seu reconhecimento renovado pela 
Portaria nº 2.413 de 7 de julho de 2005.  
Por questões relativas ao registro de marca, a FAESP é hoje denominada Faculdade 
Campos Elíseos. 
O importante é que a antiga FAESP, hoje Campos Elíseos, não perdeu a essência que 
lhe deu origem. Os princípios que escolheu como foco de seu trabalho (formação 
ética, desenvolvimento de competências, responsabilidade social e solidariedade) 
continuam cada vez mais vivos e presentes no dia a dia de suas atividades. 
Está localizada na Rua Vitorino Carmilo, 644 no Bairro Campos Elíseos. Telefone (55) 
11 3661 5400 . www.fce.edu.br 
A qualidade de ensino é uma meta persistente dos dirigentes da FCE.  
Basta acessar o site do Ministério da Educação (www.mec.gov.br) e você verá as 
avaliações que tivemos no decorrer de nossa história. Outra referência em que 
poderá ser constatada nossa excelente avaliação, é a Pesquisa de Análise Setorial do 
Ensino Superior Privado, realizada pela Hoper (2009, HOPER, Análise setorial do 
ensino superior privado. Coord Geral Ryon Braga. Foz do Iguaçu (PR): S/Editora, 
especialmente pp,. 70 e 71).  
Outra importante fonte que avalia positivamente nossos trabalhos é a 
EMPREGABILIDADE. Nossos alunos e ex-alunos encontram-se bem colocados no 
mercado de trabalho. Podemos inferir que chegamos ao índice de 96% de 
empregabilidade. 
 
Missão 

“Formar profissionais, cidadãos competentes e responsáveis moral e eticamente, com 
capacidade de atuar no mundo de forma criativa e transformadora". 

Visão: 

"Ser uma das melhores faculdades do país, tanto para os cursos de Graduação, 
quanto para os de Pós-Graduação". 

Valores: 

"Valorização dos princípios filosóficos - éticos e morais - que promovem a evolução do 
Ser Humano; respeito às diferenças e aos diferentes". 

 

 



 

 

 

 

Nossos Objetivos: 

Semear atitudes e valores que dignifiquem o Homem; 
Disseminar a ideia de que o Homem é parte integrante e interativa do/no mundo; 
Estimular a busca do conhecimento como meio catalisador de mudança de 
comportamento, evolução, satisfação pessoal e diferencial profissional; 
Integrar os envolvidos na ação de formar-educar e aprender-ensinar para que, juntos, 
vivam o processo trocando experiências, emoções e sentimentos; 
Construir uma comunidade de investigação que estimule o pensar. 

Diretrizes Pedagógicas: 

Promover a multidisciplinaridade como meio integrador e facilitador da 
aprendizagem; 
Estimular o intercâmbio na comunidade acadêmica; 
Estimular a capacidade do aluno para desenvolver seu conhecimento apoiado em 
novas tecnologias, bem como em sua intuição; 
Promover o empreendedorismo. 

Histórico 

A Faculdade Campos Elíseos é fruto do trabalho de quem acredita na ação para a 
realização de um sonho. Crer na possibilidade de realizar sonhos desperta a energia 
e a criatividade para ir à luta e mudar o mundo. Quem acredita nessa possibilidade 
faz as coisas acontecerem. Assim aconteceu conosco: temos o privilégio de fazer o 
que gostamos, acreditamos e o que sabemos fazer: TRANS – FORMAR pessoas. 
Foi assim que a Profa. Dra. Josefa Sônia Pereira da Fonseca, enfrentando todas as 
dificuldades próprias de um pequeno empreendedor, mas com muita determinação, 
fundou em 10 de junho de 1991, o Instituto Paulista de Ciências da Administração, 
mantenedor da Faculdade Campos Elíseos, com o propósito de oferecer por meio da 
FCE um espaço prazeroso para APRENDER E ENSINAR. 
Ano de fundação do Instituto Paulista de Ciências da Administração: 10 de julho de 
1991. 
Ano de autorização da Faculdade Campos Elíseos: 11 de julho de 1994 
Decreto de Autorização: Decreto Presidencial de 11 de julho de 1994. 
Portaria de Reconhecimento: Portaria Nº 2.076 de 31 de outubro de 1997; Portaria 
Nº 825 de 11 de março de 2005; Portaria 2.413 de 7 de julho de 2005 e Portaria 40 
de 29 de dezembro de 2010. 

A FCE tem o prazer de lhe oferecer: 

Curso de Graduação em Administração (Bacharelado) em 4 anos; 
Curso de Graduação em Ciências Contábeis (Bacharelado) em 4 anos; 
Cursos de Pós- Graduação na Área da Saúde 
Cursos "In Company"; 
Convênio com Universidades Européias; 
Empresa Júnior; 



 

 

 
 
 
 
 
Núcleo de Pesquisas em Ensino da Ciência da Administração – NUPECA; 
Consultoria empresarial; 
Jornal Curta a Cultura; e Revista RAFI. 
 
 
Diretoria 
 
PRESIDENTE DA MANTENEDORA 
Prof. IVAN CÉSAR ROCHA PEREIRA  
 
DIRETOR EXECUTIVO 
Prof. RICARDO LUIZ KROBEL  
 
DIRETOR JURÍDICO 
Prof. LEANDRO GEORGE MACEDO COSTA 
OAB/SP 314549 
 
 
 
SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO 
 
Biblioteca FCE – Prof. Edilson Gonçalves 
Na Biblioteca o aluno encontra livros, dicionários, enciclopédia, periódicos, DVD, CD-
Rom, jornais, revistas técnicas, catálogos, folhetos informativos relacionados com as 
disciplinas que cursa. A biblioteca é, informatizada e está a sua inteira disposição nos 
seguintes horários:  
 

· de 2ª a 6ª feira:  das 9h00 às 22h50 
· aos sábados:  das  9h00 às 17h00 

 
Inscrição como Usuário da Biblioteca: A inscrição como usuário da Biblioteca é feita a 
partir do momento em que você efetua sua matrícula, recebendo nas primeiras 
semanas de aula a carteirinha de identificação.  
Empréstimos: O empréstimo de livros, periódicos e DVD, tem prazo limitado; o atraso 
na devolução acarreta o pagamento de multa diária conforme definido no 
regulamento próprio da biblioteca. 
O regulamento da Biblioteca encontra-se a sua disposição no site da Faculdade 
Campos Elíseos e na própria biblioteca. 
 
 
Central do Aluno 
 
A Central do Aluno é um sistema desenvolvido pela FCE – Faculdade Campos Elíseos, 
para trazer acima de tudo comodidade, rapidez de informação e integração entre 
sistemas. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Nosso sistema tem conciliação bancária para geração de boletos de cobrança, junto 
as bandeiras do Banco do Brasil e Bradesco, os quais podem ser emitidos 
diretamente da Central do Aluno de qualquer lugar, onde sua baixa também é 
realizada automaticamente via arquivo de retorno bancário. 
Dentro de nosso sistema você terá acesso para consulta de frequência, notas, 
material de apoio pedagógico, planos de ensino, contratos, solicitações de 
declarações para a secretaria de graduação, renovação de matricula e vinculo 
acadêmico, dentre outros serviços. 
Para ter acesso a plataforma da Central do Aluno é necessário estar regularmente 
matriculado e utilizar o numero de seu RA – Registro Acadêmico e sua senha, a qual 
é emitida e entregue no ato da matricula.   
Você pode acessar o sistema da Central do Aluno diretamente do site de nossa 
Faculdade, o ingresso ao sistema esta em nossa página Institucional. 
 
 
Núcleo de Estágio 
 
Proporciona a integração da FCE com o Setor Empresarial, assegurando que o 
relacionamento Escola-Empresa contribua efetivamente para a prática profissional e 
melhor capacitação do aluno. 
Além de atuar na captação e oferta de oportunidades de Estágio e emprego, o 
Núcleo de Estágio mantém cadastro das oportunidades oferecidas pelas principais 
empresas empregadoras de mão de obra qualificada. O aluno tem acesso às ofertas 
de vagas disponíveis nos murais da FCE. 
Os alunos que são estagiários de empresas com colocação feita através da Faculdade 
Campos Elíseos, CIEE ou outro órgão responsável pela colocação de estagiários no 
mercado de trabalho, deverão apresentar à coordenação de curso, dois relatórios 
anuais, conforme regulamento próprio do estágio. 
 
 
Núcleo de Pesquisa (NUPES) 
 
O NUPES congrega alunos, professores e coordenações dos Cursos de Graduação, 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da FCE em torno das questões relativas à 
iniciação científica e à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Organiza e disponibiliza para consulta os TCCs produzidos pelos Alunos da FCE. 
Apoia os alunos dos últimos períodos no planejamento, execução e avaliação dos 
trabalhos acadêmicos. 
 
 
Cursos de Graduação 
 
Em nível de Graduação, a FCE oferece os Cursos de Administração e Ciências 
Contábeis, ambos reconhecidos pelo MEC. Para maiores informações, visite o site da 
FCE no endereço eletrônico www.fce.edu.br. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Cursos de Extensão 
 
Por meio da extensão, a FCE tem a oportunidade de levar, até a comunidade, os 
conhecimentos de que é detentora, socializar e democratizar o conhecimento, 
levando-o também aos não universitários. Assim, o conhecimento não se traduz em 
privilégio apenas da minoria que é aprovada no vestibular, mas difundido pela 
comunidade, consoante os próprios interesses dessa mesma comunidade. É na 
extensão que os universitários entenderão e fundamentarão os conceitos e teorias 
aprendidos nas atividades de ensino, consolidando e complementando o 
aprendizado com a aplicação em situações de vivência cidadã. 
 
 
Pós-Graduação – Especialização e MBA. 
 
O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, conta com a oferta cursos de 
Especialização e MBA. Nossos cursos de Pós-Graduação são divididos em áreas de 
conhecimento, ou seja, Educação, Negócios e Saúde. Você poderá escolher uma 
área na qual se especializar e, assim, aumentar sua competitividade no mercado 
profissional. 
Ao concluir sua Graduação, o aluno FCE obtém descontos em nossos cursos da Pós-
Graduação.  
 
 
Secretaria Geral 
 
Nossa Secretaria Geral é responsável pelo controle e registro acadêmico do aluno. 
Cabe a ela a responsabilidade de registrar toda a vida do aluno em nosso universo 
universitário, ou seja, desde o processo seletivo até a emissão de diploma do aluno 
formado. 
Dentre todas as atribuições que a ela são conferidas, como guarda de documento, 
registro em sistema, emissão de contrato, ela também é a porta de entrada do aluno, 
todas as informações sobre sistema e solicitações, são entregues por ela em tempo 
hábil mediante solicitação ou requerimento por escrito em tempo e prazo 
determinado.  
 
 
Matrícula 
 
A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade, realiza-se 
na Secretaria, em prazos estabelecidos no calendário escolar e é renovada 
semestralmente.  
Somente o aluno regularmente matriculado poderá participar de eventos 
acadêmicos, avaliações, trabalhos e frequentar as aulas de qualquer disciplina 
curricular. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Atividades ou trabalhos realizados por alunos que não estejam regularmente 
matriculados, não terão valor escolar ou acadêmico. 
Ao ingressar na FCE, você será informado no ato da matrícula do número do seu RA 
- Registro Acadêmico, para facilitar a localização rápida do seu registro e o seu acesso 
aos serviços prestados pela Faculdade. Entenda os códigos do  
Antes de formalizar sua matricula, confira se você está em dia com a documentação 
exigida e se cursou alguma disciplina de nível superior que possa ser aproveitada. 
 
 
Renovação de Matrícula 
 
A matrícula deverá ser renovada a cada semestre letivo, observando-se as datas do 
Calendário Acadêmico, garantindo sua vaga no semestre em curso, turno e período 
que esteja cursando, sem prejuízo das férias escolares, ou que irá cursar.  
A renovação da matrícula é confirmada com o pagamento da primeira parcela, A 
não renovação da matrícula significa abandono de curso e acarreta desvinculação 
do aluno. 
A FCE se reserva o direito de recusar matrícula de aluno que se manifeste contra os 
princípios éticos e morais estabelecidos pela Instituição, até decisão conclusiva de 
processo disciplinar em que esteja assegurado ao aluno pleno direito de defesa. 
As disciplinas em dependência deverão ser cursadas até o último semestre do curso, 
sob pena do aluno ter que cursar período adicional até a integralização do curso. 
 
 
 
Trancamento de Matrícula 
 
É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos 
temporariamente os estudos, manter o aluno com vinculação à Faculdade e com 
direito à renovação de matrícula.  
O trancamento somente poderá ser requerido a partir do segundo semestre, e o 
aluno deve, antes, renovar sua matrícula, efetuar o pagamento da primeira parcela e 
quitar outros encargos anteriores ao trancamento.  
O trancamento de matrícula formaliza o afastamento do aluno das atividades 
acadêmicas, mantendo, porém, seu vínculo com a Instituição.  
O trancamento é concedido, se requerido, por tempo expressamente estipulado no 
ato, não podendo ser superior a 04 (quatro) semestre letivos, incluindo aquele em 
que foi concedido. 
Não são concedidos trancamentos de matrícula a alunos especiais. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Reabertura de Matrícula 
 
Os alunos que abandonarem seus estudos e desejarem retornar, deverão se dirigir à 
Secretaria Acadêmica para verificar sua situação acadêmico-financeira e receber as 
orientações necessárias, submetendo-se às normas e condições de oferta 
apresentadas pela Instituição no semestre do seu retorno. 
 
 
Cancelamento de Matrícula 
 
A qualquer momento, o aluno poderá requerer o cancelamento de sua matrícula no 
curso. Deferido o cancelamento, cessarão todas as suas obrigações com a Instituição.  
Caso o pedido de cancelamento seja apresentado após o início das atividades do 
período letivo, será exigido o pagamento da mensalidade devida até a data da 
solicitação. 
A FCE, ainda, poderá cancelar a matrícula por abandono do curso ou por motivo 
disciplinar previsto no Regimento Interno, apurado em inquérito administrativo 
dirigido pela comissão designada pelo seu Diretor. 
 
 
Avaliação de Desempenho Escolar 
 
Notas: Será considerado aprovado o aluno que obtiver média de aproveitamento 
semestral igual ou superior a 7,0 (sete) inteiros. O aluno que, não conseguindo média 
de aproveitamento semestral, submeta-se a exame final a fim de obter uma nota que, 
somada à média do semestre resulte em uma nova média, cuja pontuação seja igual 
ou superior a 7,0 (sete) inteiros. Para poder se submeter a exame final, a média 
mínima por disciplina não poderá ser inferior a 4,0 (quatro) inteiros. 
 
Frequência: O comparecimento deverá ser de, no mínimo, 75% das aulas 
ministradas. 
 
A avaliação de desempenho do aluno será COLABORATIVA - FORMATIVA, realizada 
a critério de cada docente, no mínimo de 03 avaliações por bimestre, com data de 
entrega do fechamento do resultado bimestral e semestral, determinados pela 
Secretaria da Faculdade Campos Elíseos. 
 
 
Prova Substitutiva 
 
Ao aluno que tenha faltado às provas é facultado o direito de requerer a realização 
da prova substitutiva, mediante abertura de Requerimento na Secretaria Acadêmica, 
em prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. A data de aplicação da prova 
substitutiva será divulgada no Calendário Acadêmico e o conteúdo da prova será de 
cem por cento da disciplina ministrada. 
 



 

 

 
 
 
 
Revisão de Notas e Frequência 
 
A revisão de notas e frequência poderá ser requerida pelo aluno no prazo de 5 
(cinco) dias após a divulgação das notas no Sistema Acadêmico, mediante solicitação 
na Secretaria Acadêmica, por meio de processo específico. No caso de retificação de 
nota a prova deverá se anexada ao processo. A prova é um documento do aluno e 
deve ficar em seu poder. 
 
 
Frequência às Aulas 
 
A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida somente aos alunos 
matriculados, é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas. O aluno que tiver 
frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina nas aulas 
ministradas no semestre será reprovado na disciplina.  
 
Exemplo 
Disciplina de 80 horas = 20 faltas 
Disciplina de 40 horas = 10 faltas 
Os professores são orientados a realizarem a chamada nos dez primeiros minutos de 
aula e registrando as faltas diariamente. 
Você poderá acompanhar a situação da sua frequência no Sistema Acadêmico. 
 
Casos Especiais 
Alunas grávidas e alunos(as) submetidos(as) a cirurgia, portadores(as) de doenças 
infectocontagiosas ou traumatismos, podem requerer os benefícios previstos no 
Decreto Lei nº. 1.044/69 e na Lei 6.202/75, através da abertura de processo de 
regime de exercício domiciliar na Secretaria Acadêmica. 
Nestes casos, para compensar o período de ausência às atividades escolares, têm o 
direito de realizar exercícios domiciliares, acompanhados e avaliados pelos 
professores. 
Para aluna gestante, o afastamento será de 3 (três) meses a partir do 8º mês de 
gestação, devidamente comprovada por laudo médico. Aos demais alunos os 
benefícios da lei só se aplicam nos casos de impedimento igual ou superior a 15 
(quinze) dias. O aluno ou seu representante terá o prazo de 15 (quinze) dias 
contados a partir da data de expedição do atestado médico, para apresentar 
requerimento à Secretaria Acadêmica, anexando laudo médico e identificando o 
problema de saúde pelo CID (Classificação Internacional de Doenças). 
O aluno não está desobrigado, de acompanhar, mesmo a distância, as atividades 
desenvolvidas por sua turma, estas poderão ser realizadas em casa, excluídas as 
avaliações formais que deverão ser realizadas em sala de aula com data determinada 
pelo professor. A gestante não deve confundir o direito constitucional de ficar 
afastada do trabalho pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para cuidar de seu filho 
com sua vida acadêmica, cujas atividades escolares são programadas para cada 
semestre letivo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Aproveitamento de Disciplinas 
 
O aluno poderá solicitar aproveitamento de disciplina(s) através de requerimento 
próprio junto a secretaria de graduação,  
O interessado deve apresentar documento comprobatório de vinculo com IES – 
Instituição de Ensino Superior, regularmente credenciada ao MEC – Ministério de 
Educação e Cultura, em curso reconhecido e apresentar a Coordenação de seu 
curso. 
 
O Parecer CFE n.º 224/84 define que: 
 
[...] na transferência o vínculo inicial – a matrícula – acrescida de novos elementos, 
inscrição e aprovação em séries e em disciplinas ou créditos obtidos, é transferido 
‘como se saldo fosse’ para o estabelecimento de destino. Esse vínculo institucional, 
ampliado e enriquecido, desloca-se de um para outro estabelecimento de ensino, na 
transferência, cabendo ao estabelecimento que recebe o aluno, ajustá-lo à nova 
situação, enquadrando-o no novo plano de estudos, fazendo, concomitantemente, o 
aproveitamento de todos os estudos compatíveis com os objetivos do curso. [...]  
 
O referido processo faz parte do Regimento Interno e conta com prazos 
estabelecidos no Calendário Acadêmico 
De acordo com a forma de ingresso para a transferência externa, portador de 
diploma ou processo seletivo, o aproveitamento de disciplinas exigirá os seguintes 
documentos: 
 
1. Transferência Externa ou Portador de Diploma 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
 

ü 02 fotos 3x4 recentes; 
ü Cópia legível do RG; 
ü 01 cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro; 
ü 01 cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino); 
ü 01 cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais; 
ü 01 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
ü Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
ü Cópia do Programa de Disciplinas (conteúdo programático); 
ü Decreto de autorização ou reconhecimento do curso da IES de origem; 
ü Atestado de Aprovação no Vestibular; 
ü Atestado de Regularidade Acadêmica; 
ü Declaração de situação no ENADE. 

 
Todas as fotocópias devem ser devidamente Autenticadas ou Acompanhadas do 
original. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DE PORTADOR DE DIPLOMA 
 

ü 02 fotos 3x4 recentes; 
ü 01 cópia legível do RG (preferencialmente colorida); 
ü 01 cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino); 
ü 01 cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais; 
ü 01 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
ü 01 cópia do cópia do Diploma com registro do MEC; 
ü 01 Cópia do Histórico Escolar do Ensino Superior; 
ü 01 cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro; 
ü 01 cópia do comprovante de endereço com CEP; 
ü Graduação concluída no exterior: 

- Cópia do diploma ou certificado com carimbo do consulado/embaixada do 
país expedidor no Brasil; 
- Tradução Oficial por tradutor juramentado; 
- Validação do C.E.E. (Conselho Estadual de Educação). 

 
Todas as fotocópias devem ser devidamente Autenticadas ou 
Acompanhadas do original. 
 
 
2. Processo Seletivo – Vestibular 
 

ü 02 fotos 3x4 recentes; 
ü 01 cópia legível do RG; 
ü 01 cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino); 
ü 01 cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais; 
ü 01 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
ü 01 cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio devidamente 

registrado pela Escola ou Secretaria Estadual de Educação; 
ü 01 Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
ü 01 cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro; 
ü 01 cópia do comprovante de endereço com CEP; 
ü 01 cópia de Declaração de situação no ENADE (alunos de Transferência 

Externa) 
ü Ensino Médio concluído no exterior: 

- Cópia do diploma ou certificado com carimbo do consulado/embaixada do 
país expedidor no Brasil; 
- Tradução Oficial por tradutor juramentado; 
- Validação do C.E.E. (Conselho Estadual de Educação). 

Todas as fotocópias devem ser devidamente Autenticadas ou 
Acompanhadas do original. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Transferências 
 
Em caso de vaga remanescente de vestibular ou dentre os semestres regulares, a 
Faculdade Campos Elíseos aceitará transferência de alunos procedentes de outra 
Instituição de Ensino Superior, a partir do segundo semestre de cada curso. 
Deverá o aluno apresentar, em data prevista no Calendário Acadêmico, 
requerimento acompanhado do Histórico escolar (contendo notas e carga horária 
das disciplinas cursadas na instituição de origem) e o Programa das disciplinas 
cursadas e desdobramento de currículo (autenticado pela instituição de origem). 
A solicitação será analisada pelo Coordenador do curso, que seguirá os critérios 
estabelecidos pela FCE para seleção e classificação. 
 
 
 
Documentos necessários para abertura de processo de transferência: 
Transferência Externa 
 

ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original do Histórico 
Escolar da Faculdade de origem; 

ü Programa das disciplinas cursadas na Faculdade de origem; 
ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original do RG; 
ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original do CPF; 
ü Atestado de aprovação no vestibular, se o este não constar no histórico 

escolar; 
ü Atestado de Regularidade Acadêmica com a Faculdade de origem; 
ü Atestado de reconhecimento ou autorização da Faculdade de origem. 

 
 
Portadores de Diploma 
 

ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original Histórico Escolar 
da Faculdade de origem; 

ü Programa de disciplinas cursadas na Faculdade de origem; 
ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original Diploma; 
ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original do RG; 
ü Fotocópia autenticada ou acompanhada do original do CPF. 

 
 
Transferência da FCE para outras Instituições 
 
A transferência para outra IES - Instituição de Ensino Superior poderá ser requerida 
pelo aluno interessado em qualquer momento do curso, desde que esteja 
regularmente matriculado e proceda a abertura de processo para trancamento da 
matrícula, necessário assim o preenchimento de requerimento junto a Secretaria de  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Graduação, caso contrário manterá seu vínculo com a Instituição, gerando desta 
forma despesas. Concluída a transferência para outra Instituição, não haverá 
devolução de matrícula ou mensalidade. 
 
 
Equivalências de Disciplinas 
 
Uma equivalência entre disciplinas significa ementa e carga horária igual, e pode 
ocorrer quando houver mais de um currículo do mesmo curso. Nesse caso, deve ser 
observado que uma disciplina pode ter um ou mais conjuntos de disciplinas 
equivalentes. 
A equivalência entre disciplinas também se aplica a cursos diferentes, todavia, não há 
que se pensar em equivalência quando tratar-se de disciplinas com mesmo código. 
 
 
HISTÓRICO ESCOLAR 
 
É o documento que registra todos os dados relativos à vida acadêmica do aluno, 
além de seus dados pessoais. 
Há dois tipos de histórico acadêmico: o parcial e o final. 
O histórico parcial é emitido semestralmente para os alunos regulares, e registra, 
entre outras informações, as disciplinas concluídas ou não nos semestres anteriores. 
O aluno tem acesso ao seu histórico parcial via Portal do Aluno. 
O histórico final é emitido pela Secretaria de Graduação, em papel próprio, para os 
alunos que concluíram o curso superior, e registra, entre outras informações, todas as 
disciplinas concluídas com aproveitamento e a data de colação de grau do aluno. 
 
 
Prazo para Integralização de Curso 
 
De acordo com a Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, do Ministério da 
Educação, Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior, os 
cursos superiores têm prazos mínimos e máximos para integralização curricular. 
O aluno que não concluir o curso no prazo máximo estabelecido para sua 
integralização, terá que participar e ser aprovado em novo Processo Seletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Colação de Grau 
 
Esteja atento aos requisitos exigidos para o aluno obter o grau acadêmico que o 
diploma confere: 

ü Integralização total das disciplinas do curso, com aprovação nas 
disciplinas previstas pelos currículos; 

ü Participação ou dispensa do ENADE; 
ü Requerimento de Colação de Grau no prazo estabelecido no 

Calendário Acadêmico. 
ü Não possuir pendência de documentação pessoal exigida para o 

registro do diploma. 
 
 
 
Requerimento do Diploma 
 
Após conclusão do Curso com aproveitamento, o aluno terá que participar de 
cerimonial para sua Colação de Grau, após este rito obrigatório e necessário pelo 
Regimento Interno da Faculdade Campos Elíseos, o aluno deverá realizar junto a 
Secretaria de Graduação o requerimento de Diploma, este necessário para dar início 
ao processo de apostilamento deste documento.  
A Faculdade Campos Elíseos não cobra taxa para confecção de Diplomas. 
Os diplomas são registrados pela USP - Universidade de São Paulo, com prazo 
mínimo de 360 dias, após o envio da documentação exigida pelo MEC para o 
registro de diplomas. 
 
 
2ª via de Diploma 
 
A 2ª via de um diploma pode ser expedida tanto por motivo de extravio como por 
danificação do original. O diploma expedido trará os dados usuais, tendo em 
destaque, no anverso, a expressão segunda via e no verso, além dos dados referentes 
ao seu próprio registro, todos os demais dados referentes ao registro do diploma 
original. 
 
A documentação necessária para solicitação de diploma (1ª ou 2ª via) é: 

ü Certidão de nascimento ou casamento (cópia legível); 
ü Carteira de Identidade (cópia legível); 
ü Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (só 

apresentação); 
ü Comprovante de quitação com as obrigações militares (só 

apresentação); 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Sanções Disciplinares 
 
O ato de matrícula do aluno se torna o aceite formal as normas e regulamentos e 
respeito aos princípios éticos e morais que regem a Faculdade Campos Elíseos, as 
normas contidas na legislação do Ensino Superior e outras complementarmente 
baixadas pelos órgãos e pelas autoridades competentes da Faculdade. 
As Sanções disciplinares a que estão sujeitos os alunos, assegurado o direito de 
defesa de acordo com nosso Regimento Interno, são enquadradas em: 
 
I – advertência verbal; 
II – repreensão por escrito; 
III - suspensão; 
IV - destituição do corpo docente, desligamento do corpo discente e demissão do 
corpo Administrativo. 
 
 
ENADE 
 
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE foi instituído pelo 
Ministério da Educação com o objetivo de avaliar o rendimento dos alunos da 
graduação no início e término do curso. 
O ENADE é um componente curricular obrigatório e estarão elegíveis os alunos que 
atingirem os percentuais exigidos para concluinte. Os alunos serão inscritos pela 
Instituição e aquele que for inscrito e não for dispensado e não comparecer a prova, 
ficará impedido de colar grau e de requerer diploma. 
 
 
Trote 
 
É expressamente proibida a realização de “trote” dentro das dependências da 
Faculdade Campos Elíseos e sua circunscrição. 
Qualquer ato que exponha os alunos a situações constrangedoras, ou que ofereça 
risco de morte, dentro das dependências ou em quaisquer lugares ou circunstâncias 
que envolvam o nome da Instituição serão apurados e administrativamente 
sindicados e informados as autoridades competentes. 
 
Fraudeı Escolar 
 
O aluno que se utilizar de meios fraudulentos e ou ilícitos nas avaliações ou na 
elaboração da monografia, não terá direito ao certificado de conclusão, como 
também estará sujeito ás sanções previstas em Regimento Interno, sem o prejuízo das 
ações legais cabíveis. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Uso da Marca 
 
É vedada a utilização da Logomarca ou Brasão Institucional da Faculdade Campos 
Elíseos pelo (a) aluno (a) para todo e qualquer tipo de material promocional 
(camisetas, bonés, bolsas etc.) e eventos a se realizarem fora das dependências da 
FCE, salvo com a autorização expressa do seu Mantenedor. 
 
 
Estrutura Física 
 
Em clima de conforto e praticidade a Faculdade Campos Elíseos oferece aos seus 
Alunos, Professores, Colaboradores e Comunidade dependências bem equipadas 
com o que há de mais moderno em sistemas e interação, para todos  aqueles que 
fazem uso de suas dependências físicas. 
 
 
Áreas de Convivência 
 
As áreas de convivência da Faculdade Campos Elíseos, contam com os serviços de 
lanchonete externa e fotocopiadora junto a nossa Secretaria Acadêmica. 
 
 
 
 
Ouvidoria 
 
A Ouvidoria é um canal de comunicação direta entre a comunidade acadêmica e a 
FCE. Canal este de maior importância para assim receber, reclamações, denúncias, 
dúvidas, sugestões e elogios, estimulando assim a participação do cidadão no 
controle e avaliação da prestação dos serviços.  
Maiores informações podem ser encontradas no endereço eletrônico: 
ouvidoria@fce.edu.br ou pelo nosso site www.fce.edu.br 
 
 
 
Salas de Aula e Auditório 
 
As salas de aula são equipadas com carteiras do tipo universitário, com assento 
acolchoado, projetor e tela branca. 
Todas as nossas salas são climatizadas com aparelhos individuais Splits. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Estrutura Tecnológica 
 
A infraestrutura tecnológica está presente em todos os ambientes da Faculdade, 
contando com acesso à rede sem fio (Wireless) em todas as dependências da 
Instituição. Nossos laboratórios contam com equipamentos modernos, com 
projetores em todas as salas de aulas, servidores próprios e integração tecnológica 
em todos os sistemas de suporte. 
 
 
Valor da Mensalidade e das Taxas 
 
As mensalidades, na Faculdade Campos Elíseos, em número de 6 (seis) parcelas da 
semestralidade, conforme nomenclatura do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, vencem sempre no dia 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada mês e devem ser 
pagas através da rede bancária. 
O aluno beneficiado por qualquer tipo de desconto que não efetuar o pagamento 
até a data do vencimento, perderá o direito ao benefício, pagando o valor integral da 
mensalidade mais multa e correção monetária, conforme consta no Contrato de 
Prestação de Serviços firmado entre o aluno e a Mantenedora. 
 
 
Programa de Bolsas e Formas de Financiamento dos Estudos 
 
A FCE – Faculdade Campos Elíseos possui programa de bolsa de estudos a todos os 
alunos que dela necessitarem. As bolsas são requeridas por formulário próprio e 
avaliadas pelo Diretor Acadêmico e Diretor Jurídico, após entrevista com o 
interessado e comprovação de real necessidade do benefício. 
 




