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1 MENSAGEM AO ALUNO 

 

Caros Alunos e Alunas, 

 

 

Aproveitamos este espaço para, antes de tudo, parabenizá-los(as) pelo seu ingresso e queremos, desde já, manifestar a 

nossa satisfação em tê-los(as) como alunos(as) da Faculdade de Tecnologia Evolução. 

Certamente, sua opção pela Faculdade Evolução representará um novo marco em suas vidas e fiquem certos de que 

estaremos ao seu lado para apoiá-los(as) durante toda esta caminhada.  

A cada dia estamos melhorando nossa estrutura física e de pessoal para propiciar uma formação sólida e diferenciada nas 

áreas de Gestão e Informática. Sólida porque acreditamos em nossos projetos pedagógicos e nosso corpo docente e 

diferenciada porque a Faculdade Evolução traz a experiência de muitos anos na formação profissional, o que a credencia 

com uma instituição que tem a educação como meta principal de sua existência. 

Este manual foi elaborado para passar em um só lugar informações importantes sobre a instituição, os cursos e a 

infraestrutura. 

Lembramos ainda que você poderá procurar o Atendimento ao Aluno ou a Coordenação do Curso para obter todas as 

informações que necessitar e que diversos serviços estarão sendo disponibilizados no nosso ambiente chamado “Aluno 

on-line” no site da Faculdade Evolução (http://www.faculdadeevolucao.edu.br). 

 

 

Sejam bem-vindos 

 

 

 

 

 

Prof. Edison Burlamaqui 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faculdadeevolucao.edu.br/
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2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução surgiu como um passo natural na trajetória educacional do grupo Evolução, através 

da larga experiência acumulada durante os anos e da iniciativa de um grupo de profissionais da área de tecnologia na 

composição de uma Instituição de Ensino Superior diferenciada, que fosse integralmente comprometida com o processo 

educacional. 

As pessoas que participaram da sua fundação são professores com larga experiência em educação nas áreas de 

informática e gestão, notadamente, no ensino superior.  

A proposta da Faculdade de Tecnologia Evolução é desenvolver práticas educativas que contribuam para a formação de 

um profissional com um enfoque direcionado ao mercado de trabalho, numa determinada área profissional, não deixando 

de desenvolver uma educação integral que lhes permita atuar como cidadãos comprometidos com a transformação da 

sociedade em que estão inseridos. 

Sendo a Faculdade de Tecnologia Evolução uma instituição de educação superior de direito privado, portanto com uma 

visão empresarial necessária à gestão da Mantenedora, pode-se afirmar que as concepções e princípios estabelecidos 

para a Mantida são de educadores comprometidos com a qualidade do ensino superior, estendendo-se também aos 

mantenedores. 

A Faculdade de Tecnologia Evolução tem por finalidade desenvolver cursos de graduações tecnológica e bacharelado em 

diversas áreas da economia, realizar a pesquisa, articulando-se com os setores produtivos e com a sociedade civil, 

mediante a prestação de serviços, parcerias e extensão comunitária.  

Com estes princípios e objetivos em mente foram implantados na Faculdade de Tecnologia Evolução os cursos de 

graduação tecnológica e posteriormente cursos de bacharelado.  
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3 COMPOSIÇÃO 

 

 DIRETORIA GERAL  

 

A Diretoria da Faculdade de Tecnologia Evolução é o órgão de supervisão, acompanhamento e avaliação das atividades 

da Instituição.  

 

 DIRETORIA ACADÊMICA 

 

A Direção Acadêmica é o órgão executivo de implementação da política acadêmica e de realização das atividades de pós-

graduação e extensão da Faculdade de Tecnologia Evolução.  

 

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A Direção Administrativa é o órgão executivo de implementação da política administrativa e de marketing da Faculdade 

de Tecnologia Evolução.  

 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

A Direção Financeira é o órgão executivo de implementação da política financeira da Faculdade de Tecnologia Evolução.  

 

 COORDENAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

É o órgão executivo das deliberações oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do respectivo Colegiado de 

Curso, referentes à organização e funcionamento do ensino. Devendo ser aprovado pela Mantenedora.  
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4 CURSOS OFERTADOS 

 

Código Curso 
Vagas 

(ano) 
Turno Reconhecimento 

RC 

Curso Superior de 

Tecnologia em  

Redes de 

Computadores 

100 Noite 

Portaria n° 

1093, de 13 de 

janeiro de 2016 

SI 

Curso Superior de 

Tecnologia em  

Sistemas para 

Internet 

100 Noite 

Portaria n° 

706, de 10 de 

novembro de 2016 

PG 

Curso Superior de 

Tecnologia em  

Processos 

Gerenciais 

100 Noite 

Portaria n° 

801 de 12 de 

novembro 2018 

Código Curso 
Vagas 

(ano) 
Turno Autorização 

ADM 
Bacharelado em 

Administração 
150 Noite 

Portaria n° 

360 de 10 de junho 

de 2014 

CC 

Bacharelado em 

Ciências 

Contábeis 

100 Noite 

Portaria n° 

690 de 12 de 

novembro de 2014 
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4.1  REDES DE COMPUTADORES 

 

Objetivo geral do curso 

 

Capacitar o aluno para atuar na área de redes de computadores e telecomunicações, esta última com foco em redes 

WAN’s e internet; servidores de redes de múltiplas plataformas e sistemas de comunicações aplicados em redes locais e 

de longa distância. 

 

Objetivos específicos 

 

 Dominar os modelos de camadas de redes de computadores OSI e TCP/IP; 

 Apresentar os equipamentos constituintes de uma rede de computadores; 

 Projetar redes locais de computadores; 

 Executar a implantação de projetos de redes de computadores locais; 

 Trabalhar com redes de longa distância – WAN's; 

 Gerar sólidos conhecimentos práticos na área de configurações de serviços servidores de rede nas plataformas 

Windows e Linux; 

 Implementar soluções de segurança de redes levando em consideração os principais requisitos de eficiência e 

performance; 

 Trabalhar com as melhores práticas de Gerenciamento de Projetos utilizando o PMBOK em ambientes tecnológicos; 

 Interagir com as principais tendências tecnológicas da área de Tecnologia da Informação; 

 Preparar-se para as principais certificações profissionais da área de Redes de Computadores. 

 

Metodologia 

 

A estrutura de disciplinas criadas para o curso permitirá seguir uma metodologia encadeada entre teoria e prática dos 

principais tópicos da área de redes de computadores e telecomunicações. Isto levará os alunos a compreender o conteúdo 

abordado, fazendo uso de laboratórios especializados em redes, trabalhando com roteadores e switches e servidores de 

redes de múltiplas plataformas executando múltiplos serviços. 

 

Onde pode atuar 

 

Setores de Infraestrutura tecnológica de Instituições Governamentais; Institutos de pesquisas tecnológicas e 

universidades; Empresas do segmento de indústria, comércio e serviços que precisam serviços de tecnologia e/ou 

necessitem melhorar sua gestão através de redes corporativas. 

 

Postos de trabalho 

 

Gerente de Redes; Suporte de sistemas de comunicação de dados e telecomunicações; Analista de suporte; Assessor de 

Tecnologia da Informação, Administrador de redes; Gerente e operador intranets e extranets (redes). 
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4.2  SISTEMAS PARA INTERNET  

 

Objetivo geral do curso 

 

Capacitar o aluno a projetar e implementar sistemas para a Web,  bem como gerenciar sites Web, focado principalmente 

em ambiente de produção corporativa, visando obter o máximo de qualidade (visual e funcional) do sistema de 

informação em suas várias dimensões: arquitetura, modelagem, visualização, organização e distribuição de dados. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analisar e estruturar sistemas de informação corporativos; 

 Programar sistemas de informação baseados na plataforma Web; 

 Dimensionar arquiteturas para sistemas de informação na Web; 

 Conhecer e aplicar os principais padrões de projeto e frameworks aplicáveis na construção de Sistemas para a 

Internet 

 Modelar conteúdo visual e informativo que possam representar conceitos, produtos, serviços e instituições; 

 Configurar mecanismos de acesso e disponibilidade dos serviços para Internet e Intranets particulares; 

 Criar conteúdos dinâmicos que ampliem a interação dos usuários com sistemas via Web; 

 Identificar problemas relativos à segurança e permitir auditorias que ampliem a confiabilidade e correta funcionalidade 

dos serviços e acessos às informações corporativas; 

 Participar da definição, implementação, manutenção, auditoria e gerência de sistemas de informação via Web, dentro 

de uma equipe de trabalho; 

 Conhecer e administrar tecnologias relacionadas com XML, Web-Services e gerenciamento bancos de dados na Web. 

 

Metodologia 

 

O curso está estruturado em aulas teóricas e práticas, desenvolvidas em laboratórios utilizando ferramentas e tecnologias 

para modelagem, projeto, desenvolvimento, criação de componentes visuais, informações dinâmicas, servidores de 

aplicação e gerenciamento de sistemas Web, em ambientes Windows ou Linux.  

 

Onde pode atuar 

 

Institutos de pesquisas tecnológicas e universidades. Empresas do segmento de indústria, comércio e serviços que 

necessitem implementar sistemas corporativos e/ou sistemas de comércio eletrônico utilizando a plataforma Web 

(intranet, internet e/ou extranet), com o intuito de melhorar sua gestão através do uso de novas tecnologias. Corporações 

virtuais que utilizem e demandem serviços via Internet. 

 

Postos de trabalho 

 

Analista de informação; Desenvolvedor Web (Web developer); Analista de bancos de dados para Web; Arquiteto de 

Sistemas Web;  Suporte de sistemas Web (Web master); Projetista visual / funcional (Web designer); Gerente e operador 

de intranets e extranets. 
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4.3  PROCESSOS GERENCIAIS  

 

Objetivo Geral 

 

Preparar profissionais para atuar como gestores empresariais, e aptos a criar e conduz em nível de gerencia, bem como, 

auxiliando como ferramenta principal nas tomadas de decisões; estimulando o desenvolvimento de capacidades para 

compreender o contexto, encaminhar soluções e tomar decisões visando aos resultados organizacionais, promovendo o 

crescimento econômico e social, respeitando os valores e conduta ética. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver consistente formação teórico-empírica; 

 Aprimorar a capacidade perceptiva para identificar e diagnosticar problemas organizacionais e propor soluções; 

 Identificar e selecionar oportunidades para o desenvolvimento das organizações; 

 Entender os modelos gerenciais na sua interdisciplinaridade e sua adequação para a gestão das organizações; 

 Desenvolver o espírito criativo e inovador na busca de novos conhecimentos e atitudes transformadoras da realidade 

organizacional e social; 

 Compreender a complexidade e diversidade sociocultural e as interações dos indivíduos com as organizações para 

agir de maneira adequada e justa no atendimento das necessidades dos diferentes públicos relacionados a essas 

organizações; 

 

Metodologia 

 

A grade curricular do programa permitirá uma sequência lógica dos conhecimentos e habilidades necessários ao gestor 

empresarial contemporâneo, mediante a combinação de teoria e prática organizacional, facilitando aos alunos a absorção 

do conteúdo abordado. A teoria terá suporte em atividades de campo e de laboratório.  

 

Onde pode atuar  

 

O profissional poderá exercer funções gerenciais e técnicas de e elaboração de processos nas organizações em todos os 

setores econômicos. 

 

Postos de trabalho: 

 

Gestor Empresarial, Assessor em Gestão empresarial; Consultor Administrativo; Consultor empresarial; Analista de 

Negócios. 
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4.4  ADMINISTRAÇÃO 

 

Objetivo Geral 

 

Preparar profissionais para atuar como gestores empresariais e aptos a criar e conduzir em nível da alta administração, 

bem como, auxiliando como ferramenta principal nas tomadas de decisões; estimulando o desenvolvimento de 

capacidades para compreender o contexto, encaminhar soluções e tomar decisões visando aos resultados 

organizacionais, promovendo o crescimento econômico e social, respeitando os valores e conduta ética. 

 

Objetivos específicos 

 

 Dotar o estudante da compreensão do “todo organizacional”, assimilando as diferentes concepções e estratégias que 

propiciem a tomada de decisão em um mundo de interdependência;  

 Desenvolver habilidades de natureza lógica, crítica e analítica, necessárias para a otimização dos resultados 

consequentes do processo decisório na busca pela solução dos problemas organizacionais;  

 Desenvolver habilidades para o uso dos novos instrumentos de gestão, antecipando e promovendo transformação; 

 Estimular a visão de responsabilidade social de forma a incentivar a execução de ações sociais nas organizações; 

 Proporcionar o desenvolvimento da capacidade empreendedora; 

 Propiciar condições que desperte o senso de responsabilidade social e compromisso ético;  

 Estimular o espírito inovador e criativo, como elementos de alavancagem na geração de negócios e desenvolvimento 

dos empreendimentos e de uma consciência da necessidade de aperfeiçoamento permanente; 

 Desenvolver capacidade de negociação, de comunicação e liderança para promover e integrar o trabalho em equipe; 

 Aprimorar a capacidade perceptiva para identificar e diagnosticar problemas organizacionais e propor soluções; 

 Identificar e selecionar oportunidades para o desenvolvimento das organizações; 

 Entender os modelos gerenciais na sua interdisciplinaridade e sua adequação para a gestão das organizações; 

 Desenvolver o espírito criativo e inovador na busca de novos conhecimentos e atitudes transformadoras da realidade 

organizacional e social; 

 Compreender a complexidade e diversidade sociocultural e as interações dos indivíduos com as organizações para agir 

de maneira adequada e justa no atendimento das necessidades dos diferentes públicos; 

 

Metodologia 

 

A estrutura curricular do programa permitirá uma sequência lógica dos conhecimentos e habilidades necessários ao 

bacharel em Administração, mediante a combinação de teoria e prática organizacional, facilitando aos alunos a absorção 

do conteúdo abordado. A teoria terá suporte em atividades de campo e de laboratório. O processo metodológico será 

detalhado para cada disciplina de acordo com os conteúdos programáticos selecionados. 

 

Onde pode atuar 

 

O profissional formado em Administração poderá exercer funções gerenciais e técnicas nas mais diversas áreas e níveis 

nas empresas, sejam na iniciativa privada ou na iniciativa pública. 

 

Postos de trabalho 

 

Financeira, Logística, Marketing, Agroindustrial ou Rural, Ambiental, Auditoria, Comércio Exterior, Controladoria, 

Empreendedorismo, Recursos Humanos, Esportiva, Peritagem, Produção, Hoteleira, Hospitalar, Terceiro setor. 
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4.5  CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Objetivo Geral 

 

Preparar contabilistas para compreender e conduzir questões de nível técnico, social, econômico e financeiro nos 

diferentes modelos de gestão. Formar profissionais com competências e habilidades para atuar nos inúmeros enfoques 

desta área, como: auditoria, quantificações de informações financeiras, perícia contábil, controladoria, análise atuarial, 

gerenciamento contábil, dentre outras.  Trabalhar uma formação onde o aluno possa auxiliar nas tomadas de decisões, 

bom como, conduz em nível de gerencia, estimulando o desenvolvimento de capacidades para compreender o contexto, 

encaminhar soluções e tomar decisões visando aos resultados organizacionais, promovendo o crescimento econômico e 

social, respeitando os valores e conduta ética.  

 

Objetivos específicos 

 

 Desenvolver consistente formação teórico-empírica; 

 Formar profissionais capazes de interpretar e analisar relatórios contábeis, bem como, elaborar e emitir 

relatórios/pareceres/instrumentais contábeis visando orientar a gestão em sua tomada de decisões.  

 Conhecer e interpretar as legislações utilizadas no campo de atuação das Ciências Contábeis; 

 Exercer com ética as atividades inerentes a função através de legislação específica; 

 Propiciar o entendimento dos modelos gerenciais na sua interdisciplinaridade e sua adequação para a 

atividade contábil nas organizações. 

 

Metodologia 

 

  A estrutura curricular do programa permitirá uma sequência lógica dos conhecimentos e habilidades necessários ao 

bacharel em Administração, mediante a combinação de teoria e prática organizacional, facilitando aos alunos a absorção 

do conteúdo abordado. A teoria terá suporte em atividades de campo e de laboratório. O processo metodológico será 

detalhado para cada disciplina de acordo com os conteúdos programáticos selecionados. 

 

Onde pode atuar 

 

O profissional formado em Administração poderá exercer funções gerenciais e técnicas nas mais diversas áreas e níveis 

nas empresas, sejam na iniciativa privada ou na iniciativa pública. 

 

Postos de trabalho 

 

Financeira, Logística, Marketing, Agroindustrial ou Rural, Ambiental, Auditoria, Comércio Exterior, Controladoria, 

Empreendedorismo, Recursos Humanos, Esportiva, Peritagem, Produção, Hoteleira, Hospitalar, Terceiro setor. 
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5 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A Faculdade Evolução possui um conjunto de cursos de Pós-Graduação lato sensu focados no desenvolvimento científico 

e cultural dos nossos alunos 

 

5.1 Lato sensu – Cursos em níveis de especialização ou MBA´s nas seguintes áreas: 

 

 Tecnologia da Informação 

 Administração 

 Educação 

 Direito 

 Saúde 

 Engenharia 

 Turismo 

 

Confira mais informações específicas de cada curso no site (http://www.faculdadeevolucao.edu.br). 

 

6 CURSOS DE EXTENSÃO 

 

Além das Graduações e Pós-Graduações, a Faculdade Evolução oferece uma vasta gama de capacitações em forma de 

Cursos de Extensão Universitária nas áreas de Informática e Gestão. 

São cursos de curta duração e com foco aplicado em determinadas áreas do conhecimento. 

Acompanhe a Agenda de Cursos de Extensão no site do Instituto Evolução (http://www.institutoevolucao.edu.br). 

 

7 EVENTOS ANUAIS 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução observa a importância em trabalhar os eventos periodicamente, pois vê-se que estes 

são formas de complementar os estudos trazendo grandes significados para os alunos e consequentemente para a sua 

área de atuação, realizando um paralelo entre o lúdico, a teoria e a prática. 

Pensando desta forma, desenvolve-se eventos distribuídos anualmente onde o aluno além de participar como ouvinte 

poderá fazer apresentação de trabalhos com o intuito do fomento a pesquisa e a oportunidade de expor seu 

conhecimento nos eventos acadêmicos. 

 

8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Desde o primeiro semestre letivo e durante o decorrer do segundo semestre, diversas atividades complementares farão 

parte do dia a dia dos alunos da Faculdade Evolução. 

Estas atividades complementares são muito importantes para a formação profissional de todos os alunos, dando visões 

extra-curriculares e de mercado. Portanto, a participação em todos os eventos deve ser encarada como prioridade. 

Palestras, seminários, mesas redondas e workshops serão trazidos e divulgados pela Coordenação dos cursos e no site da 

Faculdade (http://www.faculdadeevolucao.edu.br). 

 

 

 

 

 

http://www.faculdadeevolucao.edu.br/
http://www.institutoevolucao.edu.br/
http://www.faculdadeevolucao.edu.br/
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9  PRÉ MATRÍCULA 

 

A pré-matrícula é o mapeamento das disciplinas de interesse dos alunos a serem cursadas no semestre seguinte. A partir 

da pré-matrícula o quadro de oferta da matrícula é disponibilizado para o aluno.  

Sendo a pré-matrícula um mapeamento, esta não gera nenhum custo ou responsabilidade contratual ao aluno. 

As disciplinas solicitadas pelo o aluno na pré-matrícula vigoram até a data pré-estabelecida, após a data o aluno ficará 

sujeito a disponibilidade de vaga nas disciplinas ofertadas na matrícula. 

 

10 NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 

 

Através do Núcleo de Atendimento ao Aluno, todas as informações sobre a vida acadêmica e financeira do aluno podem 

ser obtidas.  

É também neste núcleo que devem ser feitas todas as solicitações de declarações ou documentações sobre sua vida na 

Faculdade Evolução. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Segunda a sexta (14h às 20h)  

 

CONTATO 

3308.1000 

 

11 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia Evolução conta com um grande acervo de altíssimo nível, com livros, periódicos 

e trabalhos científicos. 

O acervo da Biblioteca também é de cada um dos alunos, portanto sua conservação e manutenção beneficia diretamente 

a você que estuda em nossa Faculdade. 

Deve-se respeitar o ambiente preservando o silêncio e seguindo-se um conjunto de regras descritas a seguir.  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Segunda a sexta (15h às 21h) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Empréstimo Domiciliar (quem tem direito): 

 

 Alunos regularmente matriculados 

 Professores efetivos que estiverem na ativa 

 Professores contratados e/ou visitantes durante a validade do contrato 

 Funcionários técnico-administrativos 

 

Quantidade de Retirada Permitida/ Prazo 

 

Máximo de 05 (cinco) livros, sendo de títulos distintos, pelo período de 15 dias, podendo ser renovado por mais 15 dias 

na ausência de reserva. 
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Consulta Local 

 

Uso restrito nas dependências da própria Biblioteca. Trata-se de publicações denominadas de cativa e referência, 

abrangendo as seguintes categorias: 

 

 periódicos (jornais, revistas, anais, boletins, cadernos...) 

 teses, dissertações, monografias, projetos... 

 dicionários, enciclopédias... 

 

Renovação 

 

O prazo de empréstimo poderá ser renovado, desde que: 

 

 Não haja pedido de reserva 

 Apresente-se o livro emprestado no ato da renovação 

 Mediante pagamento do débito que estiver em atraso 

 

Reserva 

 

Quando o livro procurado estiver emprestado, o usuário terá o direito de solicitar reserva. Haja mais de um solicitante, 

será levada em consideração a ordem do pedido e a disponibilidade ocorrerá no momento em que for devolvido. O leitor 

que estiver no topo da lista de espera terá o prazo de 03 dias após comunicado para formalizar o empréstimo. 

 

Destaques de itens do regulamento 

 

 O empréstimo é pessoal e intransferível; 

 O usuário é plenamente responsável pelo material retirado; 

 Em caso de perdas, danos ou não devolução, o usuário deve repor o material por outro exemplar igual, caso não o faça 

no prazo de 30 dias a Faculdade emitirá boleto bancário (com ordem de protesto) no valor do livro, incluindo multa e 

juros do período de uso; 

 É cobrado multa por atraso por dia/livro; 

 O usuário que estiver em débito com (livro ou multa), ficará impedido de fazer novo empréstimo, como também não 

poderá efetuar matrícula para o semestre subsequente. 

 

O usuário deverá 

 

 Preservar o patrimônio e o acervo; 

 Dirigir-se ao balcão para deixar no guarda volumes seus objetos pessoais; 

 Manter silêncio. 
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12 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução tem implantado e funcionando 06 laboratórios de informática para atender a 

demanda das disciplinas com enfoque prático já desde o primeiro semestre dos cursos.  

 

Regras de funcionamento dos Laboratórios: 

 

 O uso dos laboratórios é exclusivamente reservado para as aulas da Faculdade Evolução ficando vedado o seu uso para 

fins pessoais. 

 Os laboratórios não funcionarão fora do período letivo. 

 Não será permitido o uso dos laboratórios pelos alunos sem supervisão dos monitores ou professores. 

 Os alunos deverão zelar pela ordem e manutenção dos laboratórios, respeitando as regras e as orientações dos 

monitores e docentes das disciplinas. 

 É vedada a retirada de qualquer material dos laboratórios de informática, cabendo-se as devidas sanções, caso esta 

regra seja desobedecida. 
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13 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

ENEM 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma avaliação criada pelo MEC para mensurar o desempenho dos alunos em sua 

formação média. A Faculdade Evolução, desde seu primeiro Vestibular aceita a nota do ENEM como forma de classificação 

para ingresso na Faculdade, por acreditar no bom nível das provas e na seriedade do processo estabelecido pelo MEC. 

 

PROUNI 

 

A Faculdade Evolução está vinculada já em seu primeiro ano de vida ao Programa Universidade para Todos – PROUNI do 

Governo Federal, tendo selecionado alunos para várias vagas de seus cursos de Graduação. 

 

FIES 

 

A Faculdade Evolução aderiu ao Programa de Financiamento Estudantil – FIES em 2013, visando atender aos alunos que 

necessitem de um financiamento de seus estudos para pagamento posterior, quando já engajado no mercado de trabalho. 

 

AVALIAÇÃO INTERNA 

 

Ainda no primeiro semestre, a Faculdade Evolução deu início ao seu processo de Qualidade Interna estabelecendo sua 

Comissão Própria de Avaliação – CPA e realizando a primeira auto avaliação interna. 

Periodicamente este processo se repetirá como importante ferramenta de identificação de pontos fortes e fracos e 

investimentos em melhorias e na qualidade do ensino. 

 

SECRETARIA ACADÊMICA 

 

É o órgão de controle, verificação, registros e de guarda das informações sobre as atividades acadêmicas realizadas pelo 

aluno. Dentre outras atividades, é responsável pelo atendimento ao aluno nas questões acadêmicas, pela expedição de 

declarações diversas, históricos escolares, atestados de matrícula, documentos de transferências, dispensas de disciplinas 

e solicitação de diplomas, notas, faltas, dependências, adaptações. 

 

MATRÍCULA 

 

É o ato formal que estabelece o vínculo entre o aluno com a Faculdade. Para matrícula de ingresso é necessário:  

 

•1 (uma) cópia do Documento de Identidade 

•1 (uma) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

•1 (uma) cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Estudos Equivalentes e Histórico Escolar 

•1 (uma) cópia do Título de Eleitor 

•1 (uma) cópia do CPF 

•1 (uma) cópia de quitação com Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino) 

•1 (uma) foto 3X4 recente 

•1 (uma) cópia do Comprovante de Endereço 

• Comprovante de pagamento da matrícula ou obtenção de isenção da forma determinada no Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, assinado pelo estudante ou representante legal, quando menor de 21 anos. 
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O candidato brasileiro que tiver realizado estudos correspondentes ao Ensino Médio no exterior deverá apresentar no 

ato da matrícula declaração de equivalência para fins de prosseguimento de estudos em nível superior. 

O candidato estrangeiro deverá apresentar, além da cédula de identidade de estrangeiro (RNE), declaração de 

equivalência para fins de prosseguimento de estudos em nível superior. 

No caso de alunos estrangeiros, o diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio e o histórico escolar deverão 

estar autenticados pela autoridade consular brasileira no país de origem da documentação. 

A renovação da matrícula a cada semestre letivo é obrigatória e de responsabilidade do aluno, de acordo com os prazos 

fixados no calendário acadêmico, para prosseguir seus estudos até a conclusão do curso. A não-renovação de matrícula 

ou a não-apresentação do requerimento de trancamento implica no abandono do curso e, consequentemente, no 

desligamento do aluno da Faculdade. A Faculdade Evolução se reserva o direito de não atender aos casos de matrículas 

que não estejam rigorosamente dentro dos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico ou que não apresentem 

documentação completa. 

 

REQUERIMENTOS 

 

Todas as solicitações de serviços acadêmicos deverão ser feitas junto ao Atendimento ao Aluno mediante formulário 

próprio. 

 

FREQUÊNCIA ÀS AULAS 

 

A frequência às aulas e as demais atividades escolares nas disciplinas do Curso em que se encontra o aluno matriculado é 

obrigatória em termos de percentuais mínimos de 75% (setenta e cinco por cento) vedado o abono de faltas. De acordo 

com a lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), todo convocado em exercício junto ao órgão de 

Formação de Reserva que seja obrigado a ausentar-se das suas atividades civis, esse terá suas faltas abonadas, mediante 

solicitação por meio de requerimento e declaração da autoridade responsável. Portanto, o aluno tem 25% de faltas 

permitidas que poderão ser utilizadas para eventuais necessidades. A Faculdade exige rigor no controle de faltas, sendo 

que será reprovado o aluno que exceder esse limite e compete ao docente fazer essas anotações. O Decreto Lei nº 

1044/69 e a Lei 6202/75 garantem o regime de Exercícios Domiciliares, respectivamente: 

 

a) ao aluno enfermo, cuja situação de incapacidade física relativa seja transitória e incompatível com a frequência às 

atividades escolares; 

b) à aluna em estado de gestação, a partir do 8º mês e por um período de três meses. 

c) o aluno interessado em obter atendimento domiciliar deverá requerer, na Secretaria, até cinco (5) dias úteis a partir da 

data do afastamento, anexando atestado médico, que identifique o seu problema de saúde pelo CID e especificando no 

Requerimento a data do início e término do afastamento, indicando também o nome do seu representante. O aluno 

interessado ou seu representante deverá procurar a Coordenação do seu Curso para receber as instruções quanto às 

tarefas e exercícios domiciliares a serem cumpridos pelo aluno durante o período de seu afastamento. O Exercício 

domiciliar não dispensa o aluno da realização das provas. 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

Será considerado aprovado o aluno que atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e obtiver nota 

de rendimento escolar igual ou superior a 7 (sete). 

Ao aluno que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e nota inferior a 7 (sete) porém superior a 4 

(quatro), o professor possibilitará a realização de Avaliação Final da disciplina conforme previsto no plano de ensino/aulas. 
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CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Determina a exclusão definitiva e irrevogável do aluno do curso em que encontra matriculado e a consequente extinção 

de seu vínculo, cessando assim todos os direitos e obrigações com a Faculdade Evolução. 

Poderá ocorrer em qualquer época: 

 

• por solicitação formal do aluno; 

• por decisão judicial ou regimental. 

 

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. Novo vínculo somente poderá ocorrer em função de “convocação para 

matricula inicial” decorrente de novo processo seletivo. 

 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Para interromper temporariamente as suas atividades escolares e manter o vínculo com a Faculdade, o aluno deverá 

solicitar, dentro dos prazos o trancamento de sua matrícula. 

A soma dos períodos de trancamento de matrícula não poderá exceder a 4 (quatro) períodos letivos, incluindo o período 

em que o trancamento foi concedido. Não ultrapassado este tempo, o aluno terá garantido o direito de retornar às suas 

atividades escolares, estando sujeito a adaptação curricular. 

O período em que o aluno estiver legalmente afastado em virtude do trancamento, não será computado nos cálculos 

relativos à integralização do curso. Se o trancamento solicitado for deferido, independente do mês em que isso venha a 

ocorrer, valerá, então, para todo o período letivo a que se referir. Ao retornar aos estudos, o aluno deverá solicitar 

rematrícula junto à Secretaria Acadêmica, obedecendo aos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico. 

 

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO 

 

O aluno que desejar transferir-se para outra Instituição de Ensino Superior deverá requerer sua transferência no 

Atendimento ao Aluno. 

 

COLAÇÃO DE GRAU 

 

É o ato oficial de conclusão do curso e obrigatória para a expedição do competente diploma. Somente pode participar 

da Colação de Grau o aluno que cumpriu a carga horária total da matriz curricular do seu curso e estiver regular junto ao 

INEP/ENADE. A Colação de Grau é realizada pela Secretaria Acadêmica e durante este ato os concluintes assinam o termo 

de colação de grau e recebem o respectivo Certificado de Conclusão do Curso.  

 

SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

As sanções disciplinares a que estão sujeitos os membros do corpo discente, assegurado o direito de defesa, são: 

 

1) advertência verbal,  

2) repreensão por escrito,  

3) suspensão por tempo determinado e  

4) desligamento ou dispensa da Faculdade Evolução. 


