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Missão
Oferecer uma educação de qualidade com vistas a formar profissionais
de nível superior para o mercado de trabalho, com conhecimentos, habilidades
e atitudes requeridas pela carreira, capacitando-os para o exercício pleno da
cidadania e despertando-lhes o senso crítico, o critério ético e a capacidade de
julgar e agir corretamente.
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Caro (a) discente,

Daqui a alguns anos você estará apto a atuar no mercado de trabalho.
Para muitos, isto é algo totalmente desconhecido e assustador.

Saiba que nada é capaz de deter pessoas abertas ao conhecimento,
interessadas e comprometidas. Para ajudá-lo a enfrentar este desafio, as
FACIIP têm como objetivo potencializar os seus talentos, extrair o que há de
melhor de cada um de seus alunos. Ou seja, formar profissionais e cidadãos
capazes de atuar com segurança, ética e responsabilidade social.
Bem-vindo às Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP, mantidas pela
UNIBAHIA
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1. UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA
As Faculdades Integradas Ipitanga, instituição de ensino superior particular,
fundada em 1996, são mantidas pela UNIBAHIA - Unidade Baiana de Ensino,
Pesquisa e Extensão e sediada no Município de Lauro de Freitas, distante 22
quilômetros de Salvador.
Através da Portaria nº 2.547 MEC, de 15/09/03 a Unidade Baiana de
Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIBAHIA, passa a ser credenciada como
Faculdades Integradas Ipitanga, com limite territorial de atuação circunscrito no
Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, por transformação da
Faculdade de Turismo e Hotelaria, Escola Politécnica Ipitanga, Escola de
Educação Superior Ipitanga e Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.
Atualmente, as Faculdades Integradas Ipitanga oferecem cursos de
Graduação e Pós-Graduação lato sensu em diversas áreas do conhecimento.

2. SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O ESTUDANTE
2.1. Atendimento Acadêmico
O NAE – Núcleo de Atendimento ao Estudante tem por objetivo atender
você nas questões ligadas aos procedimentos acadêmicos como: prazo de
entrega de documentos, período de matrícula, abandono, cancelamento de
curso, trancamento de matrícula, transferência entre Instituições de Ensino
Superior, formatura e outros.
Toda e qualquer solicitação deve ser feita através de requerimento a ser
preenchido e entregue no NAE, respeitando os prazos de abertura e finalização
de cada processo.
LOCALIZAÇÃO

TELEFONE

ATENDIMENTO

HORÁRIO

Av. Luiz Tarquínio, Qd A,

71-2202-

De SEGUNDA a

Das 13:30 às

Lotes 06/07 - Pitangueiras

3639

SEXTA

21:30 h

Campus – andar Térreo

Lauro de Freitas - Bahia

2.2. Atendimento Financeiro
O Setor de Atendimento Financeiro possui o objetivo orientá-lo a
respeito de quaisquer questões financeiras, auxiliando-o em suas dificuldades.
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O atendimento personalizado prestado por este setor permite que sejam
observadas as especificidades de cada caso, promovendo o entendimento
mútuo e a cooperação entre as partes.
LOCALIZAÇÃO

TELEFONE

ATENDIMENTO

HORÁRIO

Av. Luiz Tarquínio, 1404 –

71-2202-

De SEGUNDA a

Das 9:00 às

Pitangueiras (ao lado do

3600

SEXTA

18:00 h

Sede Administrativa

Campus)

2.3.Site Institucional
No site das FACIIP (www.faciip.edu.br) você encontra informações
diversas sobre a Instituição, além de notícias e agenda de eventos. No Site da
Instituição, também terá acesso o Manual do Aluno, o Regulamento de Estágio,
Atividades Complementares, Relatórios das Avaliações realizadas pela
CPA,dentre outros.

2.4. Portal do Aluno
Através do Portal do Aluno , você terá acesso aos dados e registros
acadêmicos de notas e faltas, além da efetivação das matrículas.

2.5. Ouvidoria Virtual
As FACIIP disponibilizam esse serviço para atender a comunidade
acadêmica interna e externa. A Ouvidoria Virtual é um canal de comunicação
entre a IES e seus públicos por onde circularão elogios, críticas, sugestões e
reclamações sobre atendimento, instalações e serviços oferecidos pela
Instituição que não foram solucionados pelas instâncias normais de
atendimento.
O registro é feito com o preenchimento do Formulário Eletrônico
disponível no endereço eletrônico: (www.faciip.edu.br)

2.6. Biblioteca
A Biblioteca das FACIIP, Profº José Osório Reis, é totalmente
informatizada, no que se refere à consulta ao acervo, aos recursos de iniciação
à pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. Existe representação de
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todo o acervo no sistema informatizado utilizado pela Instituição. Estão
disponíveis para os usuários, dez microcomputadores com acesso à Internet. É
utilizado o sistema MICRO-ISIS para o gerenciamento do acervo e empréstimo.
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local;
empréstimo domiciliar; reserva de livros; levantamento bibliográfico; comutação
bibliográfica; e orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT).
O acervo bibliográfico está à disposição do usuário, a quem é permitido
o livre acesso às estantes podendo solicitar, quando necessário, qualquer
ajuda ou informação dos funcionários.

2.6.1. Empréstimos


O usuário tem direito a retirar 03 (três) títulos diferentes, de livros, por
um prazo de 06 (seis) dias corridos, desde que não haja reserva do
mesmo.



A reserva de livros deverá ser solicitada no balcão de atendimento.



Algumas publicações só podem ser consultadas na Biblioteca. Nesta
categoria estão incluídos: os periódicos (jornais, revistas, anuários, etc.),
e as Obras de Referência (enciclopédias, dicionários, guias e os livros
de consulta).



O usuário que não devolver os empréstimos na data determinada deverá
pagar a multa por cada dia de atraso (incluindo sábados, domingos e
feriados) e por material.



O título em reserva, após a devolução permanecerá por 24h (vinte e
quatro horas) aguardando o usuário solicitante. Após este prazo, será
emprestado ao próximo da lista.



O usuário responderá pela publicação retirada e no caso de extravio ou
dano deverá fazer reposição da mesma obra perdida ou sua substituição
por congênere, devidamente aprovada pelo Bibliotecário. Caso contrário
estará impedido de utilizar o serviço de empréstimos da Biblioteca.



Não é permitido o acesso às dependências da Biblioteca com bolsas,
sacolas e pastas. Os mesmos deverão ser deixados no guarda-volumes.



As chaves são de responsabilidade do usuário. Caso ocorra perda,
deverá ser feita cópia e as despesas serão pagas pelo mesmo.
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O usuário tem direito ao uso de computadores para pesquisa e digitação
de trabalhos acadêmicos. O acesso a sites eróticos e salas de batepapo são terminantemente proibidos.



Colabore para o bom uso dos serviços e para a conservação do acervo
da Biblioteca.
É de fundamental importância que você não limite os seus estudos e

pesquisa apenas ao acervo das Faculdades Integradas Ipitanga. A aquisição
dos livros recomendados é de grande utilidade para o aprendizado e para a
sua vida profissional.

LOCALIZAÇÃO

TELEFONE

ATENDIMENTO

Campus
Pavilhão de Aulas 5

De SEGUNDA a

Av. Luiz Tarquínio, Qd A,

71-2202-

Lotes 06/07 -

3635

Pitangueiras

HORÁRIO
Das 15:30 às
21:30 h

SEXTA

SÁBADO

Das 08:00 às

Lauro de Freitas - Bahia

12:00

2.7. Laboratórios de Informática
As FACIIP possuem 3 laboratórios de informática. O espaço físico
atende à quantidade dos usuários, possuindo climatização ambiental,
iluminação adequada e layout apropriado às atividades de ensino.
Os laboratórios são utilizados paras as atividades acadêmica dos cursos
de graduação e pós-graduação das FACIIP. Está acessível também para
utilização pelos alunos fora do horário de aulas.
A responsabilidade pela integridade do equipamento, quando for o caso,
estará em suas mãos.Por isso, tenha cuidado.
Procure se informar nos próprios laboratórios como fazer para reservar
horários, conhecer as normas de utilização de equipamentos, participar de
cursos e outros esclarecimentos necessários.
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LOCALIZAÇÃO

TELEFONE

Campus

ATENDIMENTO
De SEGUNDA a

Pavilhão de Aulas 3
Av. Luiz Tarquínio, Qd A,

-

Lotes 06/07 - Pitangueiras

SEXTA

SÁBADO

Lauro de Freitas - Bahia

HORÁRIO
Das 15:30 às
21:30 h

Das 08:00 às
12:00

2.8. Coordenação dos cursos
Os cursos de Graduação das FACIIP dispõem de uma Coordenação,
responsável pela sua gestão acadêmica. Sempre que precisar de orientações,
você deve contatar a coordenação do seu curso, pessoalmente ou através de
e-mail.
LOCALIZAÇÃO

TELEFONE

ATENDIMENTO

HORÁRIO

Av. Luiz Tarquínio, Qd A,

71-2202-

De SEGUNDA a

Das 14:00 às

Lotes 06/07 - Pitangueiras

3609

SEXTA

21:30 h

Campus – andar Térreo

Lauro de Freitas - Bahia

2.9. Diretório Acadêmico (DA)
O corpo discente das FACIIP tem como órgão de representação o
Diretório Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado
na forma da Lei.Compete ao Diretório Acadêmico de cada curso, regularmente
constituído, indicar os representantes discentes, com direito à voz e voto, nos
órgãos colegiados das FACIIP, vedada a acumulação de cargos.A escolha da
diretoria do dos DA’s é feita por meio de eleições diretas, realizadas
anualmente entre os estudantes regularmente matriculados. Informe-se sobre
como participar do DA do seu curso.

3. CURSOS OFERECIDOS, PORTARIAS E PRAZOS DE INTEGRALIZAÇÃO
Os cursos oferecidos pelas FACIIP funcionam no Campus localizado na
Av. Luiz Tarquínio, Qd A, Lotes 06/07 – Pitangueiras – Lauro de Freitas – Bahia
que conta com infraestrutura adequada para atender você. Com salas de aula,
biblioteca, laboratórios, áreas de convivência, auditório, quadra esportiva, além
de espaços para atividades administrativas.
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CURSOS

RECONHECIMENTO

INTEGRALIZAÇÃO

de 22/11/2011

Ciências Contábeis
Comunicação Social com
Habilitação em Jornalismo
Comunicação Social com
em

Relações

de

Produção

Públicas
Engenharia

TEMPO DE

Portaria MEC nº 478

Administração

Habilitação

PORTARIAS DE

Mecânica
Pedagogia

Portaria MEC nº 111
de 26/06/12
Portaria MEC nº 521
de 05/10/13
Portaria MEC nº 311
de 30/01/06
Portaria MEC nº 278
de 02/04/15
Portaria MEC nº 566
de 30/09/14

4 anos

4 anos

4 anos

4 anos

5 anos

4 anos

3.1. Horário de aulas
Os cursos de graduação das FACIIP funcionam no turno noturno, das
18:30 às 21:40, horário que poderá ser utilizado total ou parcialmente, de
acordo com a quantidade de disciplinas em que estiver matriculado.
De acordo com a demanda acadêmica, as disciplinas também poderão
ser oferecidas aos sábados das 08:00 às 12:00. Além das aulas de reposição e
avaliação.
As aulas de reposição são registradas normalmente na caderneta
escolar, inclusive com o registro de faltas para os Estudantes ausentes.
Eventualmente as aulas de reposição poderão ocorrer aos sábados à tarde.

3.2. MATRIZ CURRICULAR
O currículo dos cursos das FACIIP está de acordo com as DCN’s e
atendem à regulação quanto à carga horária e tempo de integralização.

15

3.2.1.Atividades Complementares
São atividades de caráter obrigatório que visam valorizar a formação
diversificada do aluno.Estas atividades são normatizadas pela Resolução nº
002/2005 CONASU, de 12/05/2005 e pelo Regulamento das Atividades
Complementares para os Cursos de Graduação das FACIIP.
Tais atividades têm a finalidade de enriquecer o processo ensinoaprendizagem, privilegiando atividades de complementação da formação
social, humana e profissional, atividades de cunho comunitário e de interesse
coletivo e atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e
tecnológica.

3.2.2. Estágio
O Estágio poderá ser Curricular, exigido na matriz curricular do curso
para cumprimento de carga horária, ou facultativo, estágio não obrigatório e
que independe de supervisão das FACIIP. A realização de estágio facultativo
não desobriga o aluno de realizar o Estágio Curricular.Para orientá-lo sobre
esse procedimento, você deve procurar a Coordenação do seu Curso.
Fique atento aos seguintes procedimentos:
Celebração de convênio com empresas: solicite a empresa que entre em
contato diretamente com a Secretaria Geral de Cursos, através do email .
Carta de encaminhamento para Estágio: solicite a carta diretamente no NAE,
através de requerimento.
Assinatura do Termo de Compromisso de Estágio:


Preencha requerimento no NAE;



Entregue as vias do termo a serem assinadasjuntamente com o
requerimento;



Prazo para devolução das FACIIP: 5 dias úteis.

3.3.3.Trabalho de Conclusão de Curso
É obrigatório para a conclusão com base nas normas específicas de
cada curso. Caso seja detectado e/ou comprovado plágio, o discente será
avaliado pelo CONASU, podendo ter penas, chegando até mesmo à expulsão.
Para as disciplinas “Estágio” e/ou “Trabalho de Conclusão de Curso” não
há prova final e/ou curso de férias.
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4. FORMAS DE INGRESSO
4.1. Por processo seletivo
Acontece através do Processo Seletivo realizado semestralmente pelas
FACIIP, além da seleção pela nota do ENEM, conforme critérios descritos em
Edital.
4.2. Por transferência externa
Semestralmente as FACIIP disponibilizam vagas para ingresso de
estudantes devidamente matriculados em outras Instituições de ensino
superior. O processo é realizado mediante apresentação de documentação.

4.3. Por matrícula especial / portadores de diploma de curso superior
A Matrícula Especial é um processo seletivo destinado aos estudantes
que já possuem diploma de curso superior reconhecidos e que desejam
ingressar em um dos cursos das FACIIP, conforme vagas disponíveis.

5. MATRÍCULA
5.1. Período e prazos
A matrícula é o ato formal de seu ingresso no Curso e de vinculação às
Faculdades Integradas Ipitanga, constituindo-se vínculo contratual de natureza
bilateral, gerando direitos e deveres entre as partes e a aceitação pelo
matriculado, das disposições contidas no Regimento Interno e nas normas
aprovadas pela Diretoria Geral. O regime adotado é o seriado semestral. Nesse
regime, a matrícula é renovada a cada 6 meses.
O período de matrícula é previsto no Calendário Acadêmico. Mantenhase atento à data de sua matrícula, uma vez que a sua realização fora do prazo
estabelecido no Calendário Acadêmico, não garantirá sua vaga. A perda do
prazo, também, poderá acarretar dificuldades ou até impossibilidade de
renovação de sua matrícula.

5.2. Matrícula Via Portal
É realizada no período previsto pelo Calendário Acadêmico. Nesse
período, o aluno que não possui pendência acadêmica ou pendência financeira
deve acessar o Portal do Aluno através do endereço www.faciip.edu.br, para
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imprimir o boleto. Após confirmação do pagamento, o aluno deve acessar
novamente o Portal para realizar a matrícula acadêmica.
Pendência Acadêmica:


É ter disciplina pendente (disciplinas reprovadas ou não cursadas em
semestres anteriores)



Ter prestado exame final;



Estar em débito com a Biblioteca.

Pendência Financeira:


Estar em débito com o pagamento das parcelas.

ATENÇÃO!
Os alunos que possuem crédito educativo e que apresentam situação
financeira regular deverão comparecer no dia estabelecido para matrícula do
seu curso, quando também irão tratar da contratação de crédito educativo
(aditamento).

5.3. Documentação da Matrícula
Ao efetivar a matrícula para o próximo semestre letivo, você receberá
além do Comprovante de Matrícula e o Histórico Escolar do semestre letivo
anterior.

5.4. Matrícula por Procuração
Se você não puder comparecer para efetivar pessoalmente sua matrícula,
poderá fazê-la, dentro dos prazos previstos, por seu representante, munido da
devida procuração e de cópia do seu documento de identidade. Esta matrícula
terá o mesmo efeito que a matrícula realizada pelo próprio aluno, o qual estará
obrigado a cumpri-la em tudo o que dela decorrer.

5.5. Matrícula e regularidade financeira e documental
Para efetivar sua matrícula, você deverá estar com o pagamento das
parcelas do semestre letivo anterior quitados, situação regular com a Biblioteca
além de estar com sua documentação completa e atualizada.
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5.6. Dispensa de Disciplina
A dispensa será concedida quando a disciplina cursada e aprovada na
Instituição de origem apresentar equivalência de, no mínimo, 90% (noventa por
cento) do conteúdo exigido e apresentar equivalência de carga horária, apenas
para as disciplinas da série em que o aluno esteja matriculado.
Situações em que você pode solicitar dispensa:
I.

Se você ingressou através de processo seletivo/vestibular, deverá
requerer a dispensa de disciplinas no prazo estabelecido no Calendário
Acadêmico das Faculdades Integradas Ipitanga, apresentando, junto
com o pedido, documentação expedida pela Instituição de origem.

II.

Se você ingressou nas Faculdades Integradas Ipitanga, através de
transferência ou matrícula especial, deverá solicitar o aproveitamento
das disciplinas, apresentando documentação também expedida pela
Instituição de origem.
Em ambos os casos você deverá apresentar a seguinte documentação
expedida pela Instituição de origem:



Histórico escolar do curso superior, contendo carga horária e resultado
final de avaliação de todas as disciplinas cursadas;



Programas das disciplinas cursadas e aprovadas, autenticadas;



Comprovante de credenciamento da Instituição de origem junto ao
Ministério da Educação - MEC e de autorização/reconhecimento do
Curso.

O discente deverá frequentar regularmente as aulas da disciplina até que
seja divulgado oficialmente o resultado do seu pedido.

6. FORMAS DE INTERRUPÇÃO DO CURSO
6.1. Trancamento de Matrícula
O trancamento da matrícula é concedido somente a partir do 2º
semestre do seu ingresso no Curso, caso você precise interromper
temporariamente seus estudos. Nestas condições, você continua como aluno
das Faculdades Integradas Ipitanga, com direito à renovação da matrícula, de
acordo com as determinações do Regimento Unificado e do Currículo em vigor
na época do seu retorno. Se você pretende trancar a matrícula, deverá estar
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atento ao Calendário Acadêmico para saber o período em que deverá fazê-lo e
também o de solicitar o seu retorno (renovação de matrícula).
O prazo máximo para trancamento é de 4 (quatro) semestres letivos
consecutivos ou alternados, incluindo o semestre em que houve a concessão
do pedido.

6.2. Transferência
6.2.1. Para outra Instituição de Ensino Superior
Você deverá solicitá-la através de requerimento no NAE. Para que o
pedido seja deferido e encaminhada a Guia de Transferência, é necessário que
você esteja em situação regular com as Faculdades Integradas Ipitanga e
apresente no ato o atestado de vaga da Instituição de destino, original.

6.2.2. Entre cursos nas Faculdades Integradas Ipitanga
Você poderá solicitar, através de requerimento, no NAE, e será
analisado pela Coordenação do curso solicitado.

6.3. Cancelamento de matrícula
Solicite,

quando

necessário,

através

de

requerimento.

Após

o

deferimento do pedido de cancelamento, você encerra o seu vínculo com a
Instituição, só podendo retornar aos estudos através de um novo processo
seletivo.

6.4. Desistência / Abandono de Curso
O aluno que não renova sua matrícula (abandona), ou não volta a se
matricular após o período máximo de trancamento, perde sua vaga. Nesse
caso, o aluno deverá solicitar um Reingresso e só haverá a possibilidade de
retorno se:


Houver vaga;



A solicitação da reabertura de matrícula for realizada conforme prazo
estipulado no Calendário Acadêmico, aprovado pelo CONASU Conselho de Administração Superior.
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7. AVALIAÇÕES
7.1. Sistema de Avaliação
A avaliação do desempenho escolar será expressa em graus numéricos
de 0 (zero) a 10 (dez), com variação de 0,5 (meio), não sendo permitido o
arredondamento, na média final, qualquer que sejam os décimos ou
centésimos encontrados.
Haverá durante o semestre letivo, por disciplina, pelo menos 02 (duas)
avaliações de aprendizagem. Será expresso o grau 0 (zero) a qualquer tipo de
avaliação de rendimento quando constatados meios fraudulentos em sua
realização, independente de outras sanções disciplinares.
As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental e
laboratoriais, em função da não aplicabilidade de provas escritas, terão sua
forma de avaliação definida com base nas diretrizes do PPC de cada curso.

7.2. Critérios para aprovação
Atendida a exigência do mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência às aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado
aprovado na disciplina quando obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete
inteiros). O aluno que obtiver média de aproveitamento semestral menor que
7,0 (sete inteiros) e maior ou igual a 5,0 (cinco inteiros) deverá prestar prova
final
Para ser aprovado na prova final é necessário obter no mínimo média
5,0 (cinco inteiros) entre sua média de aproveitamento semestral e a nota da
prova final. O aluno que obtiver média de aproveitamento semestral menor que
5,0 (cinco inteiros) estará reprovado automaticamente sem prova final.
As

FACIIP

poderão

oferecer

cursos,

disciplinas

ou

atividades

programadas em horários especiais, com metodologia adequada para os
alunos em períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as suas
atividades regulares aprovadas pelo Conselho de Administração Superior.
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7.3. Cálculo da nota – Prova final
média de aproveitamento semestral + nota da prova final> 5 pontos (aprovado)
2

média de aproveitamento semestral + nota da prova final< 5 pontos(reprovado)
2

7.4. Resultados Finais
Todas as notas e resultados finais serão disponibilizados no Portal do
Aluno

7.5. Revisão de prova
Você poderá solicitar a revisão da sua prova através de requerimento no
NAE, quando você não conseguir um diálogo com o professor. Terá um prazo
de 72 (setenta e duas) horas a contar da data de publicação das notas. Após a
revisão por parte da banca, composta de no mínimo dois professores, a soma
das notas deverá alcançar a média final estabelecida no Regimento Unificado.

7.6. Segunda Chamada
Se você não puder comparecer às provas, por motivo de doença ou
outros impedimentos legais, terá um prazo de até 72 horas após a sua
realização para solicitá-la, através de requerimento no NAE, apresentando o
respectivo comprovante do motivo legal que gerou o pedido. No caso de
doença, apresente atestado médico com indicação do CID (Código
Internacional de Doenças), período de afastamento, carimbo e assinatura do
médico.
O seu pedido será examinado e, se confirmado o direito, o discente
realizará a segunda chamada.

7.6.1. Motivos legais que dão direito à Segunda Chamada
Os motivos legais que dão direito à realização de segunda chamada
serão considerados se os eventos abaixo mencionados coincidirem com a data
de realização da avaliação:
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casamento do aluno: até 3 dias imediatamente posteriores ao evento;



morte de parente próximo: até 2 dias após a ocorrência;



nascimento de filho: se coincidir com o dia do nascimento;



serviço militar: no dia e hora marcados para apresentação.

ATENÇÃO: Tanto os impedimentos por motivo de doença quanto os
impedimentos legais não isentam o aluno do pagamento da Taxa de 2ª
Chamada. Em todos os casos citados, o aluno deverá preencher requerimento
no NAE, anexar atestado e pagar a taxa.

7.6.2. Impossibilidade de Segunda Chamada
O não comparecimento à avaliação do trabalho de grupo, mesmo
quando justificado, não dá direito à segunda chamada. Bem como o não
comparecimento à prova de segunda chamada não dá direito de solicitar nova
oportunidade, mantendo-se assim, a nota zero relativa a esta avaliação.
Não há segunda chamada para exames finais.

7.7. Trabalhos de Conclusão de curso
Acompanhe as normas descritas no Manual de Orientação do Trabalho
Acadêmico, disponível no site da Instituição, e o regulamento especifico de
cada curso, disponível na coordenação de cada curso.

8. FREQUENCIA ÀS AULAS
8.1. Chamada
A chamada é obrigatória por Lei, inclusive nas aulas de reposição, e se
você falta a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas ministradas, em
cada disciplina, será automaticamente reprovado por faltas, não podendo mais
ser avaliado nem submeter-se a exame final. Isto é válido também para as
disciplinas de conclusão de curso.

8.2. Compensação de faltas
É possível compensar faltas apenas em casos especiais definidos na
Legislação (Decreto-Lei 1044 de 21/10/69) como por exemplo, doenças infectocontagiosas, serviço militar e licença de gestação. A legislação não considera,
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para fins de compensação de faltas, a participação em eventos, ausências
causadas por greve de ônibus, trabalho, estágios e outros fatos similares. No
caso de problema de saúde, apresentar o Laudo Médico (com o número do
CID - Código Internacional de Doenças, carimbo e assinatura do médico e o
período de afastamento), no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas,
após a manifestação da doença.

8.3. Alunos não constantes da caderneta
Se você verificar que seu nome não consta na caderneta de
determinada disciplina, procure imediatamente o NAE para que sua situação
seja regularizada. Somente com seu nome constando na caderneta é que sua
freqüência será registrada e suas avaliações poderão ser realizadas.

8.4. Frequência à aula fora do horário especificado
Não é permitido ao aluno frequentar as aulas, mesmo considerando ser
a mesma disciplina e o mesmo professor, em outra turma, fora do horário de
aula especificado no seu Comprovante de Matrícula.

9. CONCLUSÃO DE CURSO
9.1. Colação de Grau
A Colação de Grau é a principal Cerimônia Oficial da Instituição. É um
ato oficial, de caráter obrigatório, público e solene, conforme o nosso
Regimento Interno.
Tipos de colação de grau
SOLENE: É realizada com veste talar, na presença de paraninfo, patrono,
homenageados e orador, em local escolhido pelos formandos e data agendada
conforme calendário de formaturas. Solicite orientações gerais através do
emailsgc@faciip.edu.br e procure a Secretaria Acadêmica para obter mais
informações
INSTITUCIONAL/GERAL: Cerimônia que acontece em local, data e horário
definido pelas Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP, sem a presença de
patronos, paraninfos, homenageados e orador com formandos de todos os
cursos.
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SIMPLES: É a colação de grau que ocorre mediante requerimento do aluno, de
forma justificada nos casos de:


Viagem a trabalho;



Doenças;



Aprovados em concurso público com posse anterior a data de colação
de grau Institucional.
Para participar da colação de grau você de ter concluído a carga horária

do

curso,

incluindo

atividades

complementares;

estar

regularizado

financeiramente e sem pendências na Biblioteca.

9.2. Certificado de Conclusão
Ao finalizar seu curso, atualize seus dados cadastrais no NAE e solicite
a emissão de certificado de graduação.

9.3. Diploma
A solicitação de diploma só poderá ser feita no NAE após a colação de
grau e o discente formando deve estar em situação regular na IES. Mais
informações através do e-mail: sedip@faciip.edu.br

10. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

10.1. Avaliação Institucional
As Faculdades Integradas Ipitanga/FACIIP, como instituições do ensino
superior, estão sujeitas a avaliação promovida pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES, criado pela Lei 10.861, de 14 de
abril de 2004. Por força dessa lei, a avaliação é construída com base em três
processos que se realizam de forma integrada e complementar, na perspectiva
de constituírem um sistema: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos alunos.
A avaliação das Instituições se realiza com o sentido de identificar seu
perfil e o significado da sua atuação, por meio de suas atividades, cursos,
programas, projetos e setores, respeitando a diversidade e as especificidades
das diferentes organizações acadêmicas; já a avaliação dos cursos de
graduação, tem como objetivo identificar as condições de ensino oferecidas, o
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perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didáticopedagógica; a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de
graduação, realizada pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enade), tem a finalidade de aferir o desempenho dos estudantes em relação
aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. Este exame é
aplicado por meio de procedimentos amostrais, ao final do primeiro e do último
ano do curso, com uma periodicidade máxima trienal. O Enade é considerado
componente curricular obrigatório dos cursos.
A integração dos instrumentos e consideração dos indicadores permite a
atribuição de conceitos à Instituição avaliada, ordenados numa escala com
cinco níveis – de 1 a 5. Os resultados da avaliação subsidiarão os processos
de regulação que compreendem o credenciamento e renovação do
credenciamento da IES, a autorização, o reconhecimento e a renovação de
reconhecimento de cursos.
Os processos avaliativos são coordenados pela CONAES – Comissão
Nacional

de

Avaliação

da

Educação

Superior,

enquanto

a

sua

operacionalização é da função e responsabilidade do INEP.
Ao se considerar a Avaliação da Instituição, distingue-se a Avaliação
Interna ou Auto-Avaliação da Avaliação Externa.
A Avaliação Interna ou Auto-Avaliação é organizada pela própria
Instituição, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA que tem as
atribuições legais de condução dos processos avaliativos internos da
Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo
INEP. A Avaliação Interna ou Auto-Avaliação deve ser procedida com base
nas diretrizes e no roteiro da Comissão Nacional de Educação Superior –
CONAES, definidos em documentos publicados e divulgados pelo MEC.
O principal objetivo da Avaliação Interna ou Auto-Avaliação das
Faculdades Integradas Ipitanga é aprimorar a qualidade do seu trabalho por
meio da identificação das forças, potencialidades e fragilidades de seus
processos. Só assim, conhecendo a realidade institucional, será possível
desenvolver ações que objetivem a melhoria do sistema educacional posto em
prática. As Faculdades Integradas Ipitanga dispõem de um programa de
avaliação próprio bem estruturado, que conta com o comprometimento e
participação ativa de toda a comunidade acadêmica, possibilitando às FACIIP a
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promover uma maior reflexão a respeito do seu funcionamento e de suas
realizações, uma maior consistência na organização dos projetos que
desenvolve e sua repercussão entre os alunos e professores e uma melhor
capacidade de responder aos requerimentos sociais. O sucesso da modalidade
avaliativa das Faculdades Integradas Ipitanga depende do comprometimento
da administração, da participação de todos os segmentos acadêmicos e que a
CPA, realmente, exerça liderança do processo.
O aluno é participante ativo desse processo de avaliação e beneficiário
direto dos seus resultados, portanto, deve participar ativamente dos trabalhos
avaliativos, dos debates e discussões, pessoalmente, ou através de seus
representantes, contribuindo, dessa forma, com a implantação de ações que
visem à melhoria contínua das FACIIP e da qualidade do seu ensino e gestão.
Esteja sempre em contato com a CPA (Comissão Própria de Avaliação),
leia o seu Mural e os seus informativos, participe de reuniões, responda aos
questionários de avaliações, apresente sugestões e procure conhecer os
resultados das avaliações feitas.

10.2. ENADE
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que integra
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), foi instituído
pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004 e tem o objetivo é avaliar o desempenho dos
estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional.
O Enade constitui-se um valioso instrumento a favor do aluno, uma vez
que sua participação irá promover cada vez mais uma melhora na qualidade do
seu curso. Isto porque o Enade é um dos elementos que compõe o CPC –
Conceito Preliminar de Curso, que é uma nota aferida pelo MEC e que varia de
1 a 5. Portanto, a participação do aluno quantitativamente e qualitativamente irá
contribuir para um bom conceito do curso e a IES, por sua vez, buscará investir
cada vez mais em qualidade para aumentar ou manter esse conceito.
A importância do Enade não termina com a conclusão do curso, pois ao
sair das FACIIP o aluno leva consigo o diploma que carrega o nome da IES e
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implicitamente o seu conceito e, é este diploma que lhe abrirá as portas do
mercado de trabalho.

10.3. Avaliação Docente
Semestralmente, a CPA realiza a avaliação dos docentes com o intuito
de avaliar aspectos acadêmicos e oportunidades de melhorias para os mesmos
e para o curso. Contribua com sugestões e críticas.

11. PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

11.1. Planos de ensino
Estes documentos são entregues pelos professores de cada disciplina,
no início de cada semestre letivo, onde é especificado o conteúdo
programático, a bibliografia básica, a metodologia a ser adotada e os critérios
de avaliação. Guarde-os com cuidado, pois eles lhe serão úteis durante o seu
curso e posteriormente.

11.2. Alteração de dados do aluno

11.2.1. Mudança de endereço
Mantenha sempre seu endereço atualizado, mesmo após a conclusão
do

seu

Curso,

para

que

possamos informá-lo

sobre

as atividades

desenvolvidas aqui e sobre lançamentos de novos Cursos de Extensão e de
Pós-Graduação.

11.2.2. Mudança de nome
Havendo alteração no seu nome, por casamento ou por sentença
judicial, informe imediatamente ao NAE através de requerimento, anexando o
respectivo comprovante legal que gerou o pedido.

12. ANUIDADE
Os Cursos das Faculdades Integradas Ipitanga têm sua semestralidade
dividida em 6 (seis) parcelas, todas a serem pagas até o dia de cada
vencimento estabelecido, podendo ou não a primeira parcela ter seu
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vencimento coincidindo com o período de matrícula. O valor das parcelas é
estabelecido com base na Legislação.
Evite fazer o pagamento após a data do vencimento, para não incorrer
em acréscimos de multa e encargos. As parcelas deverão ser pagas em
qualquer Banco até a data do vencimento. Após essa data, deverão ser pagas
no Banco indicado no boleto.

13. REGIME DISCIPLINAR
Com base no artigo 83 do Regimento Interno das FACIIP, constituem faltas ou
transgressões passíveis da aplicação de penalidades, entre outras:
I-

aos

membros

dos

corpos

docente,

discente

ou

técnico-

administrativo, que em geral:
a)

deixar de cumprir ou incitar ao não cumprimento de disposições

legais, preceitos regimental ou as normas emitidas pelos órgãos
deliberativos e atos executivos das Faculdades;
b)

desrespeitar as diretrizes, princípios e finalidades da Instituição;

c)

atentar aos bens de qualquer natureza do patrimônio moral,

científico, cultural e material, colocado à disposição ou sob guarda das
Faculdades;
d)

ameaçar a integridade física e moral da pessoa;

e)

praticar atos incompatíveis com a dignidade e o decoro da vida

universitária, ou que perturbe o desenvolvimento das atividades
escolares;
f)

praticar atitudes, manifestadas por ato ou divulgação de material

escrito, no recinto das Faculdades ou fora dele, que redunde em
desrespeito ou afronta às Faculdades ou à Mantenedora;
g)

desrespeitar, com ofensas morais ou agressões físicas a aluno,

professor, funcionário ou autoridade da Instituição;
h)

apresentar-se inconvenientemente trajado, sendo proibido trajes

impróprios ao ambiente acadêmico.

No mesmo artigo, são especificadas demais penalidades do corpo discente:

a) agir com improbidade, utilizando ou permitindo o emprego de
meios ilícitos ou fraudulentos na execução dos atos escolares;
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b) praticar quaisquer modalidades de recepção de alunos,
humilhantes ao ser humano ou que possam causar danos
físicos ou morais; e
c) praticar Plágio, conforme Lei nº 9.610 de 19/02/1988

São sanções disciplinares aplicáveis aos discentes previstas no Regimento
Interno:
I-

Advertência verbal e/ou por escrito no caso de:
a)

comportar-se com falta de urbanidade e compostura nas
atividades e nas relações com os membros da comunidade
acadêmica;

b)

descumprir determinações regimentais e normativas dos órgãos
das Faculdades;

c)

descumprir o presente Regimento e Normas dos órgãos;

d)

ingressar, sem autorização dos órgãos das Faculdades, em sala
de aula diversa da que normalmente frequenta, em horário de aula
ou não;

e)

perturbar a ordem no recinto das Faculdades;

f)

fazer uso de bebidas alcoólicas, fumo, tóxicos e prática de jogos
nas áreas da Instituição;

g)

praticar o comércio de qualquer tipo;

h)

utilizar telefones celulares, ou quaisquer outros aparelhos de
comunicação

individual durante as aulas e nas atividades

didáticas sem permissão do professor;
i)

promover cobrança de ingressos e taxas de atividades científicas,
musicais, artísticas ou outras, realizadas por alunos nas
dependências das Faculdades, sejam tais eventos considerados
como públicos, ou mesmo reservados exclusivamente ao âmbito
acadêmico; e

j)

apresentar-se inconvenientemente trajado, sendo proibidos trajes
impróprios ao ambiente acadêmico.

II -

Suspensão, em virtude de:
a)

reincidência nas faltas previstas no inciso I;

b)

praticar quaisquer modalidades de recepção de discentes,
humilhantes à pessoa humana ou que lhes causem danos físicos
ou morais;
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c)

divulgar material escrito ofensivo às Faculdades ou às pessoas
que exerçam funções na mesma;

d)

desrespeitar,

injuriar,

caluniar

ou

difamar

membros

da

comunidade acadêmica ou usuários dos serviços das Faculdades;
e)

agredir física e moralmente qualquer membro da comunidade
acadêmica;

f)

danificar o patrimônio das Faculdades ou de terceiros colocados à
sua disposição, caso em que, além da penalidade, ficará obrigado
a reparar financeiramente o dano causado;

g)

apoderar-se, sem permissão da autoridade competente, de objeto
ou documento das Faculdades;

h)

praticar quaisquer atitudes manifestadas por ato ou por escrito, no
recinto das Faculdades ou fora dela, que redunde em desrespeito
ou afronta às Faculdades ou à sua Mantenedora; e

i)

incitar, promover ou apoiar ausências coletivas às atividades
acadêmicas.

III -

Desligamento por reincidência nas faltas previstas no inciso II e ou a
prática ou ato incompatível com amoral.

Com base no artigo 89, a aplicação da penalidade de suspensão não
poderá ser superior a 5 (cinco) dias letivos, a ser cumprida imediatamente ou,
na impossibilidade, no período letivo subsequente.

De acordo com o Regimento:

Art. 90. Ao discente, no cumprimento de penalidade de suspensão, é
vedada a prática de qualquer ato da vida acadêmica, inclusive a
representação discente nos órgãos colegiados.

Art. 91. São competentes para aplicação das penalidades de que trata
esse artigo:

I - Advertência por escrito ou suspensão: o Coordenador de Curso,
o(a) Diretor(a) Acadêmico(a) e o(a) Diretor(a) Geral, no âmbito de suas
atribuições;

II - Desligamento – o(a) Diretor(a) Geral.
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Art. 92. As penalidades de suspensão e de desligamento devem ser
precedidas de sindicância, assegurada ampla defesa.

Art. 93. Da aplicação das penalidades a que se refere o presente artigo,
cabe recurso, sem efeito suspensivo, para a instância superior, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados da data de publicação ou comunicação do
ato.

Art.94. O registro de penalidade aplicada a discente não constará do
histórico escolar do mesmo.

14. INFORMAÇÕES GERAIS
14.1. Sala de Aula
a) mantenha o seu telefone celular no serviço de recados, de forma a não
atrapalhar o bom andamento das aulas;
b) colabore com os colegas de outras turmas quando fizer apresentações de
trabalho. Procure evitar o excesso de ruídos e, finda a apresentação, recolha
todo o material utilizado. Isto ajudará você também quando os trabalhos forem
de outras turmas;
c) evite entradas e saídas constantes de sala de aula, em respeito ao professor
e aos colegas;
d) mantenha uma atitude respeitosa, cordial e educada com seus colegas,
professores e funcionários;
e) não é permitido alimentar-se em sala de aula.

14.2. Perda de objetos pessoais
A Instituição não se responsabiliza por perdas ou esquecimentos de
objetos pessoais nas suas dependências.
Entretanto, caso isto ocorra, você pode comunicar-se com um de nossos
funcionários e solicitá-los que, caso encontre, esses deverão ficar à sua
disposição naquele setor. A nossa orientação é de que você não deixe seus
pertences expostos na sala de aula durante os intervalos.
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14.3. Uso dos Estacionamentos
O estacionamento é uma cortesia.
Não nos responsabilizaremos por quaisquer danos causados aos
veículos ou por objetos deixados dentro destes.
Estarão disponíveis das 18h às 22h. Após este horário serão fechados.

15. FINANCIAMENTO, BOLSAS E CONVÊNIOS.
As

Faculdades

Integradas

Ipitanga

oferecem

os

seguintes

financiamentos:

15.1. CREDU - Crédito Unibahia
O Credito Educativo Unibahia funciona como uma ferramenta social das
Faculdades Integradas Ipitanga para dar suporte aos alunos em dificuldades
financeiras, objetivando a conclusão de seu curso. O crédito é concedido
mediante seleção e para os alunos que estão cursando a grade completa.

15.2. EDUCA MAIS BRASIL
É um programa de Bolsa de Estudo do Instituto Educar que oferece uma
nova oportunidade de ingresso no ensino superior a estudantes que não
podem pagar uma mensalidade integral. O Educa Mais Brasil concede bolsas
de estudo com descontos de 50% aprovada antes mesmo de prestar o
vestibular na faculdade. Todo o processo de seleção para aprovação da bolsa
é feito pelo Educa Mais Brasil, as FACIIP não têm nenhuma participação no
mesmo. A bolsa é concedida apenas a novos ingressantes.
Para maiores informações acesse www.educamaisbrasil.com

15.3. PROUNI - Programa Universidade para Todos do Governo Federal
Para concorrer a uma bolsa de estudos, o aluno precisa ter participado
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e apresentar renda familiar per
capita de até 03 (três) salários mínimos.

15.4. CONVÊNIOS
Se você, seu pai ou sua mãe são a algum dos sindicatos conveniados,
poderá obter um desconto de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da
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mensalidade do seu curso. Consulte o Setor Financeiro para maiores
informações.

16. MANTENHA SEMPRE CONTATO CONOSCO


Leia e contribua com informações no mural do seu curso;



Receba informações atualizadas sobre as nossas atividades e cursos
enviando seu nome; curso e e-mail para amc@faciip.edu.br (Assessoria
de Marketing e Comunicação)



Acompanhe

nossas

redes

sociais:

FACEBOOK.COM/FACIIP

TWITTER.COM/FACIIP2014 e nosso site: www.faciip.edu.br
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