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-Representante Discente na COLAP 
 
 
 

 
PARTE I: INFORMAÇÕES SOBRE A FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

 
A história da FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - FJN está associada à trajetória do Colégio Modulo Objetivo 

de Juazeiro do Norte, criado em 1989 pelo médico Dr. Francisco Danúbio Alves Pinto e sua esposa, Professora 

Ana Cláudia Ribeiro Soares. A dedicação e a competência fizeram com que a escola, ao longo de seus mais  

de 25  anos  de  existência,  atingisse um  elevado conceito no  seio  da sociedade  juazeirense  e  se transformasse, 

ao mesmo tempo, numa referência na Educação Básica em toda a Região Metropolitana  do Cariri. 

A escola conta atualmente com duas sedes, uma para a oferta da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, e a outra com os Anos Finais e Ensino Médio, tendo se transformado num grupo com uma longa 

tradição educacional. Em 2003, a Mantenedora, Colégio Cultural Módulo Ltda., decidiu ampliar sua atuação 
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para  o  Ensino  Superior  completando,  assim,  a  sua  missão  de  formar  o  cidadão  integral,  com  o  lema 
 

FORMANDO OS MELHORES PROFISSIONAIS. 
 

A FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - FJN é a realização de um compromisso amplo assumido com a 

sociedade caririense: atuar com responsabilidade, competência e criatividade em todos os níveis da educação: 

INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO e SUPERIOR, num processo contínuo de renovação permanente da 

aprendizagem, desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para os interesses e necessidades 

da comunidade local e regional, e trabalhando  sempre em seus alunos, professores, funcionários, técnicos ou 

administrativos, o ideal de crescer coletivamente. 

Em 15 de dezembro de 2003, nascia a Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN. A Instituição foi credenciada pela 

Portaria Ministerial Nº 3.763/2003, iniciando suas funções pedagógicas no primeiro semestre letivo de 2004 , ao 

abrir suas portas para os estudantes de Ciências Contábeis. 

Em seguida, as Portarias nº. 210 e 218, de 06/06/2006, publicada no D.O.U. de 08/06/2006, autorizaram 

respectivamente o funcionamento dos cursos de Sistemas de Informação e Enfermagem. 

Em 2010, foi autorizado pelo MEC o curso de Farmácia e, na sequência, iniciou-se o funcionamento do curso de 
 

Nutrição em 2012 e Arquitetura e Urbanismo em 2014, todos devidamente autorizados pelo MEC, tendo sido 5 

(cinco) nota máxima. 

O ano de 2008 foi um ano marcante na história da FACULDADE DE JUA ZEIRO DO NORTE - FJN, pois foi 

reconhecido o curso de Ciências Contábeis. Em 2011, os cursos de Sistemas de Informações e Enfermagem 

passaram por processo de reconhecimento e, em 2015, os cursos de Farmácia e Nutrição foram reconhecidos, 

tendo sido ambos avaliados com excelente conceito na avaliação das condições de funcionamento para as três 

(3) dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações. 

No decorrer do ano de 2011, a FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - FJN recebeu a Comissão de Avaliação 

do   MEC   para   o   seu   recredenciamento   institucional.   A   nota   aferida   pela   comissão   representou   o 

reconhecimento MEC dos nossos esforços na construção de um ensino superior de qualidade. 

 
 

 
1.1 MISSÃO 

 

 
A Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN tem por missão produzir e disseminar o conhecimento nos diversos 

campos do saber, contribuindo, assim, para o exercício pleno da cidadania, priorizando uma formação humanista,  

crítica  e  reflexiva,  preparando  profissionais  competentes  e  atualizados  para  ingressarem  no mercado de 

trabalho e contribuindo para a melhoria das condições de vida da sociedade e o desenvolvimento da Região do 

Cariri e do Estado do Ceará e do País. 

 
 

 
1.2 PRINCÍPIOS 

 

 

Os princípios são guias da atuação acadêmica e fundamentam a elaboração de normas reguladoras internas. 

Por meio deles, estabelece-se um ponto de partida do qual todas estas normas deverão decorrer, conferindo 
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unidade e identidade à instituição. Em outras palavras, são os parâmetros que norteiam a vida da Faculdade de 

Juazeiro do Norte - FJN e pautam seu relacionamento interno e externo (clientes, funcionários, fornecedores, 

parceiros, sociedade, governo). A administração da IES adota alguns princípios gerais para orientar a filosofia 

de ação, norteando seu desempenho nas dimensões  de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, estarão 

sempre ancoradas nos princípios e ações transparentes e irrefutáveis de ética, pluralismo, participação, igualdade 

e qualidade: 

    A agilidade na tomada de decisões; 
 

    A superposição de órgãos administrativos; 
 

    A racionalidade no aproveitamento dos recursos humanos; 
 

    A eficácia no gerenciamento dos meios instrucionais; 
 

    A interação harmônica entre seus corpos constitutivos; 
 

    Crescimento constante da IES são princípios básicos. 
 

Seus Cursos, Programas e Atividades fundamentam-se nos seguintes princípios: 
 

    Interdisciplinaridade do conhecimento; 
 

    Equilíbrio entre teoria e prática, sempre buscando situações reais de aplicação dos conhecimentos; 
 

    Processos educacionais que enfoquem o binômio homem-mundo; 
 

    Busca de soluções para os problemas enfrentados pelo cidadão, a presença dos princípios éticos; 
 

 Uma educação calcada em conhecimentos gerais, priorizados os temas regionais através dos quais se 

ascenderá ao universal. 

 
 

 
1.3 VALORES INTITUCIONAIS 

A organização eficiente da instituição, com a transformação das metas produzidas coletivamente em ações 

coordenadas, só é possível mediante o exercício de relações interpessoais que estejam pautadas pela justiça e 

solidariedade. Desta forma, para atingir essas finalidades, são valorizadas: 

 A transparência nas ações e decisões mediante normas claras e construídas democraticamente pelos 

diversos membros da comunidade acadêmica; 

 A inovação tecnológica, estando sempre à instituição por meio de seus corpos docentes e discentes 

pesquisando novos sistemas, métodos e ferramentas que tornem o seu processo ensino-aprendizado 

mais significativo e eficiente; 

    A responsabilidade social como um dos objetivos mais importantes e presentes na nossa atividade, 
 

concebendo-se a educação com um dos agentes de transformação dos indivíduos e dos grupos, buscando 

resgatar a enorme dívida social que nos enfraquece como sociedade democrática e infelicita os 

desfavorecidos; 

 A  visão  crítica  da  sociedade,  capacitando  todos  os  seus  membros  a  tomar  decisões  lastreadas  na 

verdade, na justiça e no bem-estar comum; 

    A  criação  de  uma  consciência  ambiental,  de  tal  forma  que  todos  se  sintam  responsáveis  pela 
 

preservação e recuperação do planeta, na busca de uma economia sustentável e não predatória; 
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 A liderança, o empreendedorismo e o espírito de grupo como indispensáveis para a plena realização 

profissional de seus egressos; 

 A   prática   da   cidadania   compartilhada   na   qual   todos   os   membros   da   sociedade   tornam -se 

corresponsáveis pela realidade social, priorizando os interesses da coletividade; 

 Reflexão e o diálogo como os dois processos que possibilitam a geração da autonomia dos indivíduos e 

das sociedades. 

 
 

 
1.4 VISÃO DE FUTURO 

Ser  uma  instituição  de  ensino  superior  reconhecida  como  referencial  de  excelência  no  ensino,  por  seus 

membros e pela sociedade em geral. 

 
 

 
1.5 SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

São Órgãos da Administração da Faculdade: 
 

 
 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão – CEPEG; 

Diretoria-Geral; 

Diretoria Acadêmica; 
 

Diretoria Administrativa Financeira; 

Coordenações de Cursos de Graduação; 

Coordenação dos Cursos e Programas de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 
 

Colegiados de Cursos; 

Núcleos; 

Ouvidoria Geral; 
 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
 
 
 
 
 
 

1.6 CURSOS DE GRADUAÇÃO OFE RECIDOS : 
 

 
Curso bacharelado          Portaria autorização       Portaria de reconhecimento / renovação de reconhecimento 

 

Ciências Contábeis          Nº 3764 de 12/12/2003 
 

DOU de 15/12/2003         Nº 703 de 18/12/2013 
 

DOU de 19/12/2013 
 

Sistemas de Informação               Nº 210 06/06/2006 
 

DOU de 08/06/2006        Nº 1093 24/12/2015 
 

DOU de 30/12/2015 
 

Enfermagem     Nº 218 de 06/06/2006 
 

DOU de 08/06/2006        DOU de 02/01/2015 
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Farmácia             Nº 864 de 12/07/2010 
 

DOU de 13/07/2010         Nº 305 16/04/2015 
 

DOU de 20/04/2015 
 

Nutrição              Nº 433 de 21/10/2011 
 

DOU de 24/10/2011         Nº 1033 23/12/2015 
 

DOU de 24/12/2015 
 

Arquitetura e Urbanismo              Nº 620 de 22/11/2013 
 

DOU de 25/11/2013 
 

 
 
 
 
 

1.7 DURAÇÃO DOS CURSOS: 
 

 
O Conselho Nacional de Educação estabelece para o curso: 

 

Ciências Contábeis: duração mínima de 4 (quatro) anos e máxima de 8 (oito) anos; 

Nutrição: duração mínima de 4 (quatro) anos  e máxima de 8 (oito) anos; 

Sistemas de Informação: 4 (quatro) anos e máxima de 8 (oito) anos; 
 

Enfermagem: duração mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos; 

Farmácia: duração mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos; 

Arquitetura e Urbanismo: duração mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos; 
 

 
 

Os alunos com ingresso por meio de Transferência Externa ou Portadore s de Diploma de Ensino Superior 

poderão ter seu prazo mínimo abreviado devido às isenções concedidas. 

O aluno que não concluir o curso dentro do prazo de integralização máximo deverá submeter-se a um novo 
 

processo seletivo, conforme artigo 49 do Regimento Interno. 
 
 
 

 
PARTE II – PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS 

 
 

 
2.1 TRANSFERÊN CIA INTERNA: 

O aluno que estiver matriculado em um dos Cursos da Faculdade e desejar se transferir para outro poderá 

requerer sua transferência desde que haja vaga. 

Deverá ser observado o prazo no Calendário Acadêmico disponível na intranet. 
 

A solicitação deverá ser feita presencialmente na Secretaria Acadêmica, por meio de Requerimento próprio. 

O aluno que atingir o limite máximo de reprovações (vide regras de desligamento) ou de prazo de conclusão 

não poderá solicitar transferência interna. 
 

 
 
 

2.1.1     DISPENSA DE DISCIPLINA: 
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O aluno que ingressar na Faculdade poderá pleitear, desde que comprove tê-las cursado em outro curso de 
 

Ensino Superior devidamente reconhecido pelo MEC. 
 

 
 

O requerimento deverá ser acompanhado do Histórico Escolar e Programas das Disciplinas em que pretende 

isenção, a ser entregue na Secretaria da Faculdade. Após examinar o pleito, a Faculdade poderá deferi -lo ou 

não, tendo em vista seus padrões acadêmicos. 

 
 

 
2.1.2     REGIME DO CURSO: 

Seriado semestral é o modo pelo qual o aluno cursa um elenco de disciplinas dispostas sistematicamente, e 

oferecidas semestralmente pela Faculdade, denominado por período. 

 
 

 
2.1.3     CA RGA HORÁRIA: 

Ciências Contábeis: 3.540 
 

Nutrição: 3.680 
 

Sistemas de Informação: 3.720 
 

Enfermagem: 4.780 
 

Farmácia: 4.640 
 

Arquitetura e Urbanismo: 3.680 
 

Para se formar, o aluno deverá cumprir a carga horária da estrutura curricular a qual está sendo enquadrado, 

assim como ter participado do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). 

 
 

 
2.1.4     PRÉ-REQU ISITOS: 

Existem disciplinas na estrutura curricular que só podem ser cursadas após o aluno ter cursado outra. A estas 

chamamos de disciplinas que têm pré-requisitos. 

 
 

Neste caso, não é permitida, em hipótese nenhuma, matrícula em disciplinas cujo pré-requisito não tenha sido 

devidamente cumprido. 

 
 

A relação de pré-requisito das disciplinas poderá ser obtida nas informações dos cursos no Portal da FJN. 
 
 
 
 

2.2.     S ISTEMA DE AVALIA ÇÃO: 
 

 
A avaliação de desempenho acadêmico está definida no Regimento da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN. São 

atividades curriculares de avaliação as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, 

excursões, estágios, artigos, monografias, provas escritas e orais, previstos nos respectivos planos 

de ensino, aprovados pela coordenação de curso. 
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O professor pode, a seu critério ou a critério da respectiva coordenação, promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades, em classe e extraclasse, que devem ser registrados como notas das verificações parciais e finais, nos 

limites definidos pelo Conselho de Curso e pelo Regimento da Instituição. É imprescindível que neste processo 

as regras de avaliação sejam publicadas ao discente e que o mesmo esteja ciente dos critérios e instrumentos 

previstos para o cômputo das notas, o processo de avaliação da aprendizagem e do desempenho escolar no 

ensino  de  Graduação,  cuja  regulamentação  é  atribuição  do  CEPEGG,  observando -se  o  disposto  neste 

Regimento e na legislação vigente, é aplicável à disciplina ou conjunto de disciplinas, conforme as atividade s 

curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento dos conteúdos ministrados, conforme 

dispõe o Regimento Geral da FJN: 

 
 

O Sistema  de Avaliação de Aprendizagem  da FJN é composto por avaliações  denominadas AV1  (primeira 

avaliação), AV2 (segunda avaliação) e AV3 (avaliação final), as quais são atribuídas notas variáveis entre zero e 

dez. 

As notas AV1 (primeira avaliação) e AV2 (segunda avaliação) serão compostas de: 
 

 
 

I.             Até 30% (trinta por cento) mediante realização de trabalhos, apresentações individuais, em grupo ou 

outra forma definida pelo docente; 

II.            No mínimo 70% (setenta por cento) da nota através da realização de avaliação individual escrita. 
 

 
 

A  nota  AV3,  denominada  Avaliação  Final,  será  composta  de  prova  escrita  realizada  indi vidualmente  que 

abrangerá todo o conteúdo programático. 

O discente será considerado aprovado na disciplina se tiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

nas aulas e média aritmética simples entre a nota da AV1 (primeira avaliação) e a nota da AV2 (segunda avaliação) 

maior ou igual a 7,0 (sete) pontos. 

É facultado ao discente que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) pontos realizar a AV3 (Avaliação Final). 
 

O discente que não obtiver a média final (MF) igual ou superior a 7,0 (sete) entre a média aritmética simples da 

nota da AV1 (primeira avaliação) e da AV2 (segunda avaliação), fará, obrigatoriamente, a AV3 (Avaliação Final). 

No caso do parágrafo anterior, o discente será considerado aprovado se a média aritmética simples entre a 

nota da AV3 (Avaliação Final) e a nota da MF (Média Final) for maior ou igual a 5,0 (cinco) pontos. 

O não atendimento a qualquer das condições estabelecidas nos parágrafos deste artigo, implica a reprovação 
 

do discente na disciplina. 
 

Caso o discente perca a avaliação individual escrita de AV1 ou AV2, deverá realizar, obrigatoriamente, a prova 

de Segunda Chamada que substituirá a avaliação não realizada, no prazo de 7 (sete) dias após a avaliação perdida. 

Todos os trabalhos e avaliações deverão, obrigatoriamente, ser devolvidos aos discentes, com exceção da AV3 

(Avaliação Final), a qual deverá ser entregue à Coordenação do respectivo curso, juntamente com a ata que 

comprove o comparecimento do discente à avaliação. 
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cumprimento, intervindo em caso de omissão. 

O discente está obrigado, regimentalmente, a submeter-se, por semestre letivo, a duas avaliações bimestrais 

por disciplina. 
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O docente deverá lançar no Sistema Acadêmico as notas da AV1 (primeira avaliação), da AV2 (segunda avaliação) 

e da AV3 (Avaliação Final), conteúdo programático, além da frequência nos prazos estabelecidos pelo 

Calendário Acadêmico. 

As notas das avaliações serão lançadas com precisão decimal com valor entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, com 
 

frações de 0,5 ponto e são calculadas automaticamente pelo Sistema de Gestão Acadêmica, sem intervenção 

dos professores. 

Notas com frações de 0,75 são automaticamente arredondadas para a unidade imediatamente posterior (por 
 

exemplo: de 7,75 para 8,0). Notas com frações de 0,25 são automaticamente arredondadas para a fração de 0,5 

imediatamente posteriores (por exemplo: de 7,25 para 7,5). 

É considerado aprovado em determinada disciplina o aluno que obtiver média final igual ou superior a 7 (sete) 

pontos, garantida a frequência mínima de 75% às atividades da mesma. É considerado reprovado em 

determinada disciplina o aluno que obtiver média final inferior a 7 (sete) pontos, independentemente da 

frequência obtida na mesma, ou frequência inferior a 75%, independentemente da média final obtida. 

Para o lançamento das faltas, o docente deverá lançar antes a carga horária completa da disciplina. 
 

O prazo para lançamento das notas de AV3 no sistema acadêmico é de 48 horas após a realização da AV3 

(Avaliação Final). 

Caso o discente esteja em tratamento excepcional, far-se-ão os ajustes de frequência, conforme o período que 

constar no protocolo feito pelo discente, devidamente analisado e aprovado pelo Coordenador do respectiv o 

curso. 

No que se refere às disciplinas Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades 

Complementares, bem como outras disciplinas que obedecem ao regime escolar e didático especial, as 

avaliações seguem a Regulamentos próprios aprovados pelos CEPEGG, podendo sê-lo, inclusive, por curso. 

O discente, reprovado em disciplina(s) na(s) qual(is) obteve frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

e média final não inferior a 4,0 (quatro) pontos, poderá cursá-la(s) em Regime de Dependência ou outra 

modalidade instituída pela FJN, devidamente aprovada pelo CEPEG. 

O docente, a critério da respectiva Coordenadoria de Curso, poderá promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades em classe e extraclasse, nos limites definidos pelo Conselho de Curso, cujas notas, juntamente com 

as avaliações (AV1 e AV2), determinarão o cálculo da média aritmética simples semestral. 

A elaboração, a aplicação e a correção das avaliações são de responsabilidade do docente da disciplina, sendo 

vedada a aplicação por funcionários técnicos administrativos. 

De acordo com as especificidades de cada curso e a natureza da disciplina, a aplicação dos conhecimentos 
 

poderá ser avaliada através de provas práticas. 
 

O rendimento escolar é apurado pela frequência e aproveitamento em cada disciplina. 
 

Caberá ao docente atribuir notas às avaliações e aferir a frequência dos discentes. O controle desses 

procedimentos  é  de  competência  das  coordenadorias  de  curso,  devendo  o  coordenador  fiscalizar  o  seu



Láurea Acadêmica: No dia da Colação de Grau será homenageado o aluno que mais se destacou ao longo do 
 

curso. 
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A primeira avaliação bimestral deverá constar de, pelo menos, uma prova regimental, escrita e individual, cuj o 

conteúdo será cumulativo até a data da realização da referida prova, ou seja, abrangendo todo o conteúdo do 

bimestre, sendo atribuída à mesma uma nota expressa em grau de zero a dez, em número inteiro ou em 

número inteiro mais cinco décimos. 

A segunda avaliação bimestral deverá constar de, pelo menos, uma prova regimental, escrita e individual, cujo 

conteúdo será cumulativo a partir da AV1 até a data da realização da referida prova, ou seja, abrangendo todo o 

conteúdo programático do semestre letivo, sendo atribuída à mesma uma nota expressa em grau de zero a dez, 

em número inteiro ou em número inteiro mais cinco décimos. 

No caso de realização de outras atividades curriculares, o docente deverá somar, à nota da AV, a nota obtida 

em cada trabalho ou exercício realizado no bimestre, para efeito de obtenção da média bimestral a ser lançada 

no Sistema Acadêmico e na ata de notas. 

A elaboração das provas deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 

 
 
 

2.3 - PROVAS DE AV1 E AV2: 
 

 
a)            Constam de duas partes distintas: uma com questões discursivas e outra com questões de múltipla 

escolha, levando-se em consideração os padrões dos conselhos profissionais de classe e a avaliação nacional de 

desempenho dos estudantes de nível superior realizada pelo MEC; 

b)            A parte discursiva deverá conter, no mínimo, três questões, e a parte de múltipla escolha deverá ser 
 

constituída de, no mínimo, sete questões, sendo atribuído a cada parte 50% (cinquenta por cento) do valor da 

prova; 

 
 

O docente não poderá  aplicar a mesma  prova,  ou parte da  prova,  em  outras  turmas  ou outros cursos  da 
 

Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN. 
 

Será considerado sem nota o discente que deixar de se submeter à avaliação prevista na data fixada. 
 

Será atribuída nota zero ao discente que usar de meios ilícitos ou não a utorizados pelo docente quando da 

elaboração dos trabalhos de verificação parcial, exames ou quaisquer outras atividades que resultem na avaliação 

de conhecimento por atribuição de notas, sem prejuízo da  aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

 
 

 
2.4 COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR): 

 

 
Cálculo do CR é a soma da média obtida pelo aluno na disciplina multiplicado pelo número de créditos da 

disciplina.
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2.5 CURSOS DE FÉRIAS: 
 

 
Os Cursos de Férias têm por objeto disciplinas dos Cursos da Faculdade oferecidas em períodos e/ou exercícios 

especiais, atendendo à demanda apresentada pelos alunos. Seus conteúdos programáticos e cargas horárias 

são os mesmos das disciplinas oferecidas em períodos letivos. 

Fica a critério da Faculdade oferecer Serviços Especiais para o bom andamento dos cursos de Graduação e Pós - 

Graduação, desde que atenda a Legislação em vigor. 

 
 

A realização dos cursos obedecerá a um calendário previamente aprovado pela Diretoria Acadêmica, 

condicionando-se a realização à existência de um mínimo de alunos a ser definido. 

 
 

Semestralmente a Faculdade divulgará, através dos canais de comunicação, a lista dos Cursos de Férias 

oferecidos. 

 
 

 
2.6 REPROVAÇÃO DE DISCIPLINAS: 

 

 
O discente que não obtiver a média final (MF) igual ou superior a 7,0 (sete) entre a média aritmética simples da 

nota da AV1 (primeira avaliação) e da AV2 (segunda avaliação), fará, obrigatoriamente, a AV3 (Avaliação Final). 

No caso do parágrafo anterior, o discente será considerado aprovado se a média aritmética simples entre a 

nota da AV3 (Avaliação Final) e a nota da MF (Média Final) for maior ou igual a 5,0 (cinco) pontos. 

 
 

 
2.7 FREQUÊNCIA MÍN IMA AUSÊNCIA MÁX IMA PERMITIDA: 

 

 
A legislação de ensino prevê que o aluno poderá se ausentar em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas dadas 

por disciplina, sem justificativa. A frequência às aulas é obrigatória. 

 
 

Não serão concedidos abonos de falta, salvo os casos previstos em Lei. 
 

 
 
 

2.8 FREQUÊNCIA: 
 

 
a. Será obrigatória a frequência de professores e a alunos aos trabalhos escolares da Faculdade, bem como a 

execução integral dos programas de ensino e carga horária das disciplinas; 

 
 

b. A frequência às aulas e aos trabalhos escolares só será permitida aos alunos que estejam regularmente 

matriculados;
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c.            A  verificação  de  frequência  dos  alunos  será  efetuada  de  acordo  com  as  normas  baixadas  pela 
 

Coordenação, vedado o abono de faltas; 
 

 
 

d.            Independentemente  dos  demais  resultados  obtidos,  a  aprovação  do  aluno  em  cada  disciplina está 

condicionada à frequência de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades escolares. 

 
 

 
2.9 JUSTIFICATIVA DE FALTAS: 

 

 
Não há abono de faltas, exceto nos seguintes casos: 

 

I - Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei; 
 

II - Exercício de representação estudantil em órgãos colegiados, nos horários em que estes se reúnem; 

III - Falecimento de cônjuge, filho, pais ou padrastos, avós e irmãos, 3 (três) dias; 

IV - Falecimento de sogros e cunhados, 2 (dois) dias; 
 

V- Apresentação de trabalhos em eventos científicos. 
 

 
 

Em qualquer dos casos previstos, deverá haver comprovação mediante apresentação, na Secretaria Geral e 

num prazo de até 15 (quinze) dias após a ocorrência, de uma cópia de documentação correspondente: 

convocações, declarações ou atestados, conforme o caso. 

 
 
 

 

O  abono  de  faltas  somente  é  permitido  nos  casos  autorizados  em  Lei  Federal,  mediante  requerimento  e 

documentação comprobatória anexada: 

 
 

a)            Alunos  que  participaram  de  reuniões  da  CONAES  -  Comissão  Nacional  de  Avaliação  da  Educação 
 

Superior (Lei do SINAES, Nº. 10.861/04); 
 

 
 

b)            Alunos convocados para exercer o serviço militar (Lei nº. 4.375/ 64). 
 

 
 

O aluno deve requerer o abono de faltas até 3 (três) dias depois do término do impedimento; para usufruir 

desse benefício, é necessária a solicitação via requerimento, entregando na Secretaria o documentação 

comprobatória, no prazo máximo de 2 (dois) dias subsequentes à data da solicitação do requerimento, por 

qualquer pessoa, munida dos documentos necessários para representá-lo nesse ato.
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2.10 ALUNA GESTANTE: 
 

 
A Lei nº 6202/75 concede às alunas gestantes os benefícios descritos no item anterior, a partir do oitavo mês de 

gestação e por um período de três meses, devendo as interessadas cumprirem as seguintes exigências: 

a)            apresentar requerimento, por si ou por seu procurador, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir do início do impedimento; 

b)            cumprir todos os exercícios domiciliares determinados pela coordenação de seu curso. 
 

 
 
 

SERVIÇO MILITAR E OUTROS: 

Convocados para prestar serviço militar obrigatório, para integrar Conselho de Sentença de Tribunal do Júri ou 

para   prestar   serviço   junto   à   Justiça   Eleitoral,   terão   suas   faltas   abonadas,   mediante   documentação 

comprobatória de que estavam à disposição das referidas instituições no período em q ue pretende o abono das 

faltas. 

Os atestados ou as justificativas de faltas deverão ser encaminhados diretamente à Secretaria do Curso, no 
 

prazo máximo de 15 dias após a ocorrência da falta do aluno na disciplina, não sendo o professor responsável 

pelo recebimento de tais documentos. 

A solicitação de acerto de frequência deve ser feita pelo Requerimento presencial, dentro do prazo estabelecido 
 

no Calendário Acadêmico da Faculdade. Não serão aceitos pedidos e documentos entregues a pós o prazo 

regulamentar do Calendário, ainda que o aluno tenha atingido a média necessária para aprovação. 

 
 

 
2.11 SE GUNDA CHAMA DA: 

Caso o discente perca a avaliação individual escrita de AV1 ou AV2, deverá realizar, obrigatoriamente, a prova 

de Segunda Chamada que substituirá a avaliação não realizada, no prazo de 7 (sete) dias após a avaliaç ão 

perdida. 

 
 

 
2.12 REVISÃO DE PROVA : 

Ficam definidas as situações “revisão de prova”, “registro de nota” e “retificação de nota e faltas”, nos seguintes 
 

termos: 
 

a) revisão de prova – quando o discente discorda da correção da avaliação; 
 

b) registro de nota – quando a nota da avaliação não está registrada no sistema acadêmico; 
 

c)  retificação  de  nota  e  faltas  –  quando  a  nota  ou  o  número  de  faltas  registrados  no  sistema  acadêmico 

divergem dos números documentados. 

O discente poderá solicitar revisão de prova ao professor da disciplina, devendo identificar a questão a ser 

revisada e fundamentar seu pedido. 

O docente pode manter ou alterar a nota da prova, devendo, sempre, fundamentar sua decisão.
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O discente poderá, em grau final de recurso, solicitar revisão ao Conselho de Curso, no prazo de trinta dias, 

contados a partir do registro da decisão no sistema acadêmico e em último grau de instância ser submetido ao 

CEPEG. 

O discente poderá requerer o registro ou a retificação de lançamento de nota ou faltas junto à Secretaria Geral, 
 

dentro dos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, anexando, no caso de registro ou retifi cação de 

nota, a prova original. 

 
 

 
2.13 CAN CELAMENTO DA MATRÍCULA: 

O cancelamento total consiste no desligamento do aluno com a Faculdade, ou seja, renúncia da vaga pelo 

aluno. 

Neste caso, o aluno não poderá transferir-se da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN para outra instituição, nem 

voltar ao curso futuramente, a menos que realize um novo vestibular. 

Conforme legislação em vigor, quando há desligamento, o vestibulando tem direito à restitu ição de 70% da 

importância paga e isenção das parcelas vincendas da semestralidade, desde que a solicitação de cancelamento 

total seja realizada até um dia antes do início das aulas. Deverá ser protocolada também a “Devolução de 

Importância Paga”. 

 
 

 
2.14 REGIME DISCIPLINA DO CORPO DISCENTE: 

 

 
Os discentes estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I. Advertência verbal ou escrita; 

II. Suspensão; 
 

III. Desligamento. 
 

São competentes para aplicação das sanções: 
 

I. De advertência verbal: os Docentes, os Coordenadores de Cursos, o Coordenador de cursos e programa s de 
 

Pós-Graduação, o Diretor Acadêmico e o Diretor-Geral; 
 

II. De advertência por escrito: os Coordenadores de Cursos, o Coordenador dos cursos e programas de Pós - 

Graduação, o Diretor Acadêmico e o Diretor-Geral; 

III. De suspensão: o Diretor Acadêmico e o Diretor-Geral; 
 

IV. De desligamento: o Diretor-Geral, após parecer circunstanciado de Comissão de Sindicância, por ele 

nomeada. 

Não haverá necessidade de sindicância em se tratando de desligamento por abandono de curso. 
 

A sanção de suspensão implica a consignação de ausência às aulas ao discente durante o período em que 

perdurar a sanção disciplinar, ficando, durante esse tempo, impedido de frequentar as dependências internas 

da FJN. 

As faltas apontadas na forma do parágrafo anterior entram no cômputo da frequência mínima para aprovação.
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A autoridade competente para a imposição de sanção disciplinar pode agir pelo critério da verdade sabida nos 

casos em que o membro do corpo discente tiver sido apanhado em flagrante na prática de falta disciplinar, e 

desde que a sanção a ser aplicada seja, no máximo, de suspensão. 

Os docentes podem admoestar e excluir da sala de aula o discente que tiver cometido faltas previstas neste 
 

Regimento, não sendo estas medidas consideradas sanções, podendo, entretanto, registrar a respectiva ausência 

e participar a ocorrência à coordenação do respectivo curso que dará encaminhamento a possíveis outras 

imputabilidades ou abertura de sindicância. 

Contra decisões referentes à aplicação de sanção disciplinar de suspensão e desligamento pode haver recurso 

ao CEPEG, no prazo máximo de 10 dias após a publicação do ato, pela parte que se sentir injustiçada ou 

prejudicada. 

Consoante à forma de aplicação das sanções disciplinares, previstas no art. 180, são atos passíveis de sanções: 
 

I. Desrespeito a qualquer membro da comunidade acadêmica ou da Entidade Mantenedora; 

II. Perturbação da ordem no recinto da FJN; 

III. Desobediência às determinações de qualquer membro do corpo docente ou da Administração da FJN, com 
 

autoridade para tanto; 
 

IV. Prejuízo material ao patrimônio da Entidade Mantenedora ou da FJN, além da obrigatoriedade do 

ressarcimento dos danos; 

V. Ofensa ou agressão verbal ou escrita a membro da comunidade acadêmica ou da Entidade Mantenedora, 
 

bem como à própria mantida; 
 

VI. Referências desairosas ou desabonadoras à Entidade Mantenedora, à FJN ou a seus serviços; 
 

VII. Aplicação de trotes a discentes novos, que importem em danos físicos ou morais, ou humilhação e vexame 

pessoais; 

VIII.  Retirada,  inutilização,  alteração  ou  aposição  de  qualquer  inscrição  em  editais  e  avisos  afixados  pela 
 

Administração; 
 

IX.  Desobediência  a  este  Regimento  ou  atos  normativos  baixados  por  órgão  competente,  ou  a  ordens 

emanadas do Diretor-Geral, Diretor Acadêmico, Coordenadores de Cursos ou Docentes no exercício de suas 

funções; 

X. Improbidade, considerada grave, na execução dos trabalhos acadêmicos; 
 

XI. Atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal. 
 

Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o Diretor-Geral, ou seu preposto, deve providenciar, 

desde logo, a comunicação do fato à autoridade policial competente. 

O registro da sanção disciplinar aplicada será feito em documento próprio, apontado no prontuário acadêmico 

do discente, não podendo, contudo, constar de seu histórico escolar. 

Parágrafo único. Será cancelado o registro das sanções disciplinares de advertência verbal e escrita e de 

suspensão se, no prazo de 01 (um) ano de sua aplicação, o discente não incorrer em reincidência. 

 
 

 
2.15 CALENDÁRIO ACADÊMICO :



III. Apresentados os devidos comprovantes. 
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A Faculdade disponibiliza  semestralmente na intranet o Calendário das Atividades Acadêmicas do período 
letivo. É muito importante que o aluno acompanhe as datas dos principais eventos, no qual constarão os prazos 
de todos os eventos acadêmicos da graduação, tais como: 
 
 

·               Início e fim dos períodos letivos; 
 

·               Períodos de renovação de matrícula financeira e acadêmica; 
 

·               Prazos para trancamento de curso ou disciplinas; 
 

·               Períodos de avaliação de professores; 
 

·               Períodos de provas AV1, AV2, AV3 e suas respectivas revisões presenciais com o professor; 
 

·               Período para transferência entre cursos; 
 

·               Prazos  de  solicitação  de  acertos  de  frequência  e  entrega  de  documentação  comprobatória,  entre 

outros. 

 
 

O Calendário Acadêmico está disponível no Portal da FJN e deverá, obrigatoriamente, ser acessado pelo aluno 

para conhecimento e informações dos prazos. 

 
 

 
2.16 DIREITO E DEVERES DO ALUNO: 

São direitos e deveres do discente: 
 

I. Zelar pelos seus interesses e pela qualidade do ensino que lhes é disponibilizada; 
 

II.  Frequentar  as  aulas  e  demais  atividades  curriculares,  aplicando  a  máxima  diligência  quanto  ao  seu 

aproveitamento; 

III. Participar dos órgãos colegiados da FJN, se eleito, e Associações Estudantis, além de exercer o direito de 

voto para escolha dos seus representantes; 

IV. Recorrer de decisões dos organismos executivos e deliberativos, obedecidas às várias instâncias de decisões 

e os prazos estabelecidos; 

V. Zelar pelo patrimônio da FJN destinado ao uso comum e às atividades acadêmicas; 
 

VI. Cumprir as normas institucionais em vigor; 
 

VII. Participar ativamente da avaliação institucional, tendo representação na Comissão Própria de Avaliação 
 

Institucional. 
 

Parágrafo único. Os direitos e deveres do corpo discente, bem como os procedimentos acadêmicos e 

administrativos, estão expressos no manual do aluno, disponibilizado à comunidade acadêmica no formato 

impresso e no site da FJN na internet. 

Os discentes dos cursos de Graduação e cursos e programas de Pós -Graduação podem ter suas atividades 
 

acadêmicas  realizadas  em  outras  Instituições,  reconhecidas  segundo  normas  estabelecidas  pelo  CEPEG, 

quando: 

I. Realizadas em Instituições conveniadas; 
 

II. Autorizadas previamente pelas respectivas Pró-Reitorias ou Diretorias das convenentes;
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2.17 HORÁRIO DAS AULAS: 

a.            Grade Horária de 60 horas: 
 

i.             Matutino: 07h30min às 12h45min. 

ii.            Noturno: 18h às 22 horas 

 
 
 
 

 
2.18 SECRETARIA : 

A Secretaria é o órgão responsável pela administração da vida escolar do aluno. Ela está diretamente ligada à 
 

Direção Geral. 
 

Somente a Secretaria está autorizada a receber requerimentos, ou outros documentos de natureza acadêmica, 

assim   como  é  o  único   órgão  autorizado   a  emitir  certificados,   declarações   ou  quaisquer  documentos 

relacionados à vida escolar do aluno. Os documentos indevidamente emitidos por outro órgão não serão 

reconhecidos pela Faculdade. 

 
 

 
2.19 INTERNET: 

O site do Ibmec possui uma área exclusiva para os alunos, a Intranet. O 1º acesso à intranet acadêmica deverá 

ser feito nas instalações do Ibmec e, para isso, você precisará usar as seguintes informações: 

Endereço:  http://www.fjn.edu.br 
 

Login: sua matrícula 
 

Senha: 1234(a ser alterada no primeiro acesso) 
 

 
 

Todas  as  informações,  comunicados,  rotinas  e  regras  acadêmicas  do  curso  deverão  ser  frequentemente 

acompanhadas pela intranet. 

 
 

 
2.20 REQUERIMENTOS : 

 

 
A Faculdade disponibiliza aos alunos o Requerimento On-line, com  diversos itens de pedidos, em  espaços 

adequados, para que o aluno requeira e exponha os seus motivos, se for o caso. Através deste canal os alunos 

deverão fazer todas as suas solicitações, tais como declarações, atestados, trancamentos, inclusões, 

cancelamentos, negociações de débitos, alterações de endereço etc. Feito isso, o aluno deverá acompanhar o 

resultado, no prazo estipulado pela própria ferramenta, para tomar ciência do resultado. O resultado do 

requerimento não é divulgado por telefone ou e-mail. 

 
 

 
2.21 MATRÍCULA:

http://www.fjn.edu.br/
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A matrícula estabelece a relação formal do aluno com a Faculdade e define seu programa de estudos para o 

semestre letivo. É um ato fundamental, de cuja perfeição, decorre grande parte do funcionamento do sistema 

acadêmico da Faculdade. 

A matrícula em disciplinas é feita pelo aluno, a partir do 2º período, pelo sistema de Matrícula On -line, cujos 
 

períodos de abertura são divulgados no Calendário Acadêmico semestralmente. 
 

Terão acesso ao sistema de Matrícula On-line os alunos que renovarem sua matrícula financeira nos prazos 

estabelecidos pela Faculdade. 

 
 

 
2.22 RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA: 

 

 
Antes do início de cada período letivo, o aluno deve renovar a sua matrícula. A falta de renovação significa 

abandono do curso, com a consequente perda de vaga na Faculdade. A renovação deve ser feita pelo próprio 

aluno, dentro dos prazos estabelecidos pela Faculdade, utilizando os canais divulgados semestralmente. 

 
 

 
2.23 MATRÍCU LA FORA DO PRAZO: 

Não  podendo  fazer  sua  matrícula  na  época  normal,  o  aluno  poderá  fazê-la  em  data  especial  prevista  no 
 

Calendário Acadêmico, mediante a renovação de matrícula, desde que ainda haja vaga. 
 

 
 

2.24 Alterações de Matrículas: 
 

Acréscimo, trancamento e/ou substituição de disciplinas: 
 

As alterações que o aluno pode efetuar em sua matrícula são: acréscimo, substituição e trancamento de 

disciplinas, de acordo com os prazos fixados no Calendário Acadêmico. No entanto, às matrículas atrasadas não 

se concedem alterações. 

 
 

 
2.25 DISCIPLINAS ELETIVAS: 

As disciplinas eletivas são obrigatórias na medida em que são exigidas na matriz curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.26 TRANCA MENTO DE MATRÍCULA: 

É concedido o trancamento da matrícula para efeito de, interrompidos temporariamente os estudos, manter o 

discente vinculado à Instituição e o direito à reabertura de matrícula, condicionada à existência de vagas, para o 

próximo período letivo, no prazo fixado em Calendário Acadêmico, mediante requerimento formal, e de sde que 

regularizados os débitos vencidos. 

Será concedido o trancamento da matrícula, no primeiro semestre de estudos do discente na Instituição.



2.28 ABANDONO DE CURSO: 
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Ao discente devidamente matriculado são permitidos, no máximo, dois trancamentos consecutivos ou três 

alternados. 

O trancamento tem validade somente até o término do semestre letivo, para os cursos semestrais, e do ano 
 

letivo, para os cursos anuais, em que foi requerido, sob pena de, não se renovando, ocorrer a perda do vínculo 

com a Instituição. 

O período, durante o qual o discente tiver sua matrícula trancada, não será computado na contagem de tempo 

de integralização curricular. 

Na reabertura da matrícula, o discente será reenquadrado conforme dispostos nos § 3º e 4º do art. 61, devendo 

submeter-se à análise curricular para aproveitamento de disciplinas anteriormente cursadas em currículo outro 

ao do reenquadramento. 

Para os discentes dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, o trancamento é concedido uma única vez, 
 

por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a 01 (um) ano ou 02 (dois) semestres 

letivos, incluindo aquele em que foi concedido. 

O  trancamento  da  matrícula  poderá  ser  efetivado  por  solicitação  do  aluno,  de  acordo  com  o  calendário 
 

acadêmico, ouvida a Coordenação de Curso, não podendo ser negado em virtude de inadimplência. 
 

O Trancamento será concedido por um tempo máximo de 4 (quatro) períodos letivos para os Cursos com 
 

Integralização de 8 Semestres e de 5 (cinco) para os Cursos com integralização de 10 semestres. 

A não renovação de prorrogação de trancamento implicará em perda automática de vaga. 

A data limite para solicitação da renovação de trancamento é 30 de junho para o período do segundo semestre 

do ano em curso e 30 de novembro para o período do primeiro semestre do ano seguinte. 

O aluno que perder a vaga por não renovação da prorrogação de trancamento, dentro do prazo previsto para 
 

tal,  só  poderá  ingressar  novamente  no  curso  por  meio  de  um  novo  Processo  Seletivo  ou  outra  forma  de 

ingresso prevista em Lei ou por processo. 

Os prazos de isenção das parcelas de mensalidade referentes à data de trancamento só ocorrerão antes do 

começo das aulas. 

 
 

 
2.27 REABERTU RA DE MATRÍCULA: 

 

 
Alunos com status de “abandono”, “abandono por trancamento”, “desistência de curso” e “cancelamento” 

estarão desvinculados do curso. Para retornar, o discente deverá realizar o processo simplificado de reingresso 

para que seja regularizada sua situação acadêmica com análise do aproveitamento de estudos nas disciplinas 

afins da matriz curricular vigente. 

 
 

A inscrição para o processo simplificado de reingresso deverá ser realizada pela internet no prazo estipulado 

por edital e só estará disponível para os cursos ativos da IES.
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O aluno que não renovar ou não trancar sua matrícula no semestre será considerado desistente do curso, 

perdendo, assim, o direito a sua vaga. 

Alunos com situação de abandono e que retornarem através de processo seletivo não terão aproveitamento 
 

das disciplinas cursadas. 
 
 
 
 

2.29 CAN CELAMENTO: 

O cancelamento da matrícula elimina o aluno do quadro discente. 
 

O abandono do curso não desobriga o aluno de fazer o pedido formal de cancelamento de sua matrícula e os 

devidos acertos financeiros junto à faculdade. 

 
 

 
2.30 CONTAGEM DA CARGA HORÁRIA: 

Por ser indispensável para a colação de grau, a contagem da carga horária total deve ser solicitada durante o 

ano anterior ao previsto para a formatura, sob pena de não haver tempo hábil para suprir as eventuais lacunas. 

 
 

 
2.31 TRANSFERÊN CIA E ADAPTAÇÕES : 

A FJN concede transferência ao discente nela matriculado, em qualquer época, independente de inadimplência 

financeira, processo disciplinar em trâmite e/ou período em que o discente esteja matriculado. 

 
 

 
2.32 COLA ÇÃO DE GRAU: 

A colação de grau dos alunos que concluírem os Cursos é ato oficial da Faculdade. Ela é realizada em sessão 

solene e pública ao término de cada período letivo. Só pode colar grau o aluno que tenha cumprido integralmente 

a estrutura curricular do seu curso e que esteja em situação regular no ENADE. 

Os alunos aptos à formatura serão informados após o término do semestre sobre todo o processo do evento de 

formatura. 

 
 

O aluno que, por motivo justo e comprovado, precisar colar grau antecipadamente, poderá solicitar pelo 

Requerimento a Colação de Grau Especial, conforme datas disponibilizadas no Calendário Acadêmico (Colação 

de Grau Especial). 

 
 

 
2.33 SOLICITA ÇÃO DE DIPLOMA: 

O Diploma deve ser requerido pelo aluno, após a Colação de Grau, pelo Requerimento On -line. A expedição do 

diploma será providenciada no prazo de 6 a 12 meses,  desde que o aluno não tenha nenhuma pendência 

acadêmica ou documental. 

 
 

 
2.34 BIBLIOTECA:
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A Biblioteca Patativa do Assaré está localizada no 2º piso do Bloco II possui área de acervo, consulta e 

empréstimo,  estudo  individual  e  em  grupo,  etc.  Para  fazer  empréstimos  de  livros  é  necessário  estar 

devidamente matriculado. O Regulamento de uso da Biblioteca está publicado Portal FJN e na própria Biblioteca. 

Organizada de modo a atender aos alunos e professores, a Biblioteca pode e deve ser um dos principais recursos 

de ensino e de motivação de estudos, pesquisas e leituras. 

a.            Serviços prestados aos usuários: 
 

i.             Empréstimos entre Bibliotecas Ibmec; 
 

ii.            Serviço de referência; 
 

iii.           Pesquisa Bibliográfica; 
 

iv.           Empréstimos Domiciliares; 
 

v.            Orientação na Elaboração da Referência Bibliográfica; 
 

vi.           Orientação quanto ao Uso da Biblioteca; 
 

vii.          Catálogos Ordenados por Autor, Título e Assunto. 
 

 
 

b.            Multas: 
 

É cobrada uma multa por dia de atraso, a contar do dia marcado para a devolução. Para os livros que e stão na 

lista de reserva, a multa é cobrada com o dobro do valor. Os valores das multas serão afixados na Biblioteca. 

 
 

c.            Horário de Funcionamento: 
 

De segunda a sexta-feira, das 7 às 12:30 e de 14:30 às 22 horas, e sábados, das 8 às12 horas. 
 

 
 
 

2.35 CENTRO DE EMPREENDEDORISMO (CEI): 

A  Faculdade  de  Juazeiro  do  Norte  –  FJN  conta  com  células  de  empreendedorismo  de  vários  cursos  de 

graduação. Nas células de empreendedorismo o aluno desenvolve potenciais profissionais. O centro o CEI fica 

na Rua Conceição, 1362. 

A Coordenadora do Centro de Empreendedorismo é a Professora Patrícia Linard. 
 
 
 
 

2.36 SETOR DE BOLSAS E INCENTIV OS: 
 

 
A Coordenação de Financiamentos e Auxilio Estudantil tem como atividade o atendimento aos alunos e 

interessados em adquirirem crédito estudantil (Fies). Também é responsável pela recepção dos alunos de 

PROUNI. Funciona no primeiro andar no Bloco Administrativo. 

 
 

O atendimento presencial funciona no horário de segunda a sexta-feira, das 7 às 12:30 e de 14:30 às 22 horas; 
 

sábados, das 8 às12 horas, e por email: sbil@fjn.edu.br.

mailto:sbil@fjn.edu.br
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2.37 RETIRADA DE DOCU MENTOS: 
 

 
Os  documentos  solicitados  pelos  alunos  (com  exceção  de  diploma)  serão  disponibilizados  por  um  prazo 

máximo de 30 dias. Após este prazo, os documentos serão descartados e uma nova solicitação d everá ser 

realizada pelo aluno. 

 
 

a)            Documentos retirados pelo próprio aluno: 
 

 
 

Para retirada de qualquer documento na Secretaria da Faculdade, pelo próprio aluno, é obrigatória a 

apresentação de um documento de identificação do aluno. 

b)            Documentos retirados por terceiros: 
 

O aluno deve preencher o formulário apropriado de autorização, anexar cópia do documento de identificação 

com assinatura e direcionar ao portador que vai retirar o documento. O portador também deve apresentar a 

identificação dele ao retirar o documento. Diplomas, provas e trabalhos só poderão ser retirados mediante 

apresentação de procuração do aluno registrada em cartório. 

 

 
 
 
 
 

PARTE III: PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 
 

 
3.1 METODOLOGIA DE ENSINO PROPOSTA: 

 

 
O curso será ministrado com aulas expositivas e ou qualquer outro método que o professor da disciplina achar 

conveniente para melhor apreensão da matéria, inclusive podendo haver o convite aos especialistas para 

proferirem conferências em tópicos que estejam sendo estudados em sala de aula. 

 
 

O curso utilizará uma ampla variedade de materiais didáticos. Os livros de texto, as leituras, os relatórios e os 

estudos de casos serão largamente utilizados. 

 
 

Os alunos serão constantemente solicitados a trabalhar em pequenos grupos para, assim, se posicio narem 

diante dos assuntos que estão sendo discutidos em sala de aula e, posteriormente, debatidos com o restante da 

turma. Grande parte da aprendizagem e, principalmente, as mais importantes etapas dos processos de interação, 

de confrontação de pontos de vista e de mútuo entendimento têm lugar durante os trabalhos e m grupos. 

 
 

 
3.2         TRABA LHO DE CON CLUSÃO DE CURSOS – TCC
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O Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC, requisito indispensável para obtenção do título, é uma dissertação 

escrita sobre a área, relacionada direta ou indiretamente com os programas das disciplinas ministradas durante 

o curso. Ela deverá exprimir de forma clara a capacidade de análise e de utilização de conceitos técnicos e/ou 

científicos por parte do aluno. O TCC deverá ser apresentado e defendido perante a banca examinadora. 

Só poderá defender o TCC o aluno que tiver cumprido todas as exigências da matriz curricular, inclusive as 

atividades complementares e estágio quando aplicável ao curso. 

 
 
 
 

 
3.3 ESTÁGIO SUPE RVISIONADO: 

 

 
O  Estágio  Supervisionado  destina-se  a  atividades  práticas  desenvolvidas  pelo  aluno  a  sob  o  controle  e 

orientação do Professor de Estágios, visando permitir a adequação e a integração entre o conhecimento teórico 

adquirido no curso e a prática profissional. É disciplina obrigatória. 

 

 
 
 
 
 

PARTE IV: NORMAS INSTITUCIONAIS 
 
 

 
4.1 ELEVADORES : 

 

 
O Bloco I conta com um único elevador exclusivo para pessoas com dificuldade de locomoção.   O Bloco II conta 

com  dois  elevadores,  com  paradas programadas  em  todos  pavimentos.  Estes últimos são maiores  e mais 

modernos e a eficiência de seu sistema depende da correta utilização pelos usuários, que devem fazer 

acionamentos individuais, utilizando a botoeira externa. Uma vez indicado o andar, aparecerá no visor o elevador 

que o transportará até o andar desejado. Cada usuário deve acionar a botoeira somente uma vez para reservar 

seu lugar na cabine. 

 
 

 
4.2 SEGURAN ÇA ( INTERNA , CONTROLE DE ACE SSO E CENTRA L DE FILMAGENS) : 

 

 
Visando garantir a segurança dos usuários, estão instaladas câmeras estrategicamente posicionadas por todas 

as áreas internas. Além disso, durante 24 horas, contamos com Agentes de Segurança na parte externa a 

prestar o melhor serviço aos nossos usuários. 

 
 

O acesso ao prédio somente poderá ser feito através de identificação biométrica ou senhas. 
 

Alunos regularmente matriculados, professores e funcionários possuem cadastros biométricos e senha/cartão 

magnético; visitantes possuem senhas temporárias.
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Para segurança dos usuários do prédio, não é permitida a entrada de entregadores, nem ca be às recepcionistas 

a localização do aluno solicitante. Este deverá deixar seus telefones de contato com o entregador e retirar seu 

objeto na recepção do prédio. 

 
 

 
4.3 LIMPE ZA E CONSERVA ÇÃO: 

 

 
Contamos com equipes especializadas em limpeza e manutenção predial que atuam em nossas dependências 

durante 24 horas. É importante que as normas de conservação da limpeza, divulgadas nas respectivas áreas aos 

alunos, sejam observadas e respeitadas. 

 
 

Para manutenção da limpeza e conservação das instalações da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, é vedado 

o consumo de alimentos e bebidas nas salas de aula, laboratórios, salas de estudo, corredores e demais áreas 

comuns. 

 
 

 
4.4 ACHADOS E PERDIDOS: 

 

 
Nos casos de perdas  de  objetos  dentro  da  Instituição,  o aluno poderá procurá-los na  área de “Achados e 

Perdidos”, localizada na entrada do Bloco I. Os objetos encontrados ficarão disponíveis por um prazo de 60 dias 

e depois serão descartados. 

 
 

Embora seja possível fazer buscas pelo sistema de filmagens, a Faculdade de Juazeiro Norte – FJN não se 

responsabiliza pela perda de objetos pessoais deixados em salas de aula ou de estudo, laboratórios ou áreas 

comuns. 

 
 

 
4.5 INFORMÁTICA, SISTE MAS E REDE: 

 

 
A Faculdade de Juazeiro Norte – FJN dispõe de rede interna de computadores, que permite ao aluno, mediante 

registro de sua senha pessoal, exclusiva, intransferível e confidencial, o acesso às notas de aulas, a variado 

conteúdo didático, ao programa do curso, ao histórico dos professores, à biblioteca e a outras informações 

pertinentes ao curso a que pertence, observando que não é permitido aos alunos o uso de computadores que não 

sejam os dos laboratórios ou de salas de estudo. 

 
 

Para que todos possam ter o máximo de aproveitamento possível do CURSO, solicitamos a todo o aluno: 
 

 
 

a.            Utilizar qualquer um dos recursos acima mencionados preferencialmente para o desenvolvimento do 
 

CURSO;
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b.            Não praticar qualquer ato capaz de prejudicar e/ ou inviabilizar o perfeito funcionamento de qualquer 

equipamento da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN   e/ou qualquer recurso tecnológico por este último 

colocado à disposição dos alunos; 

c.            Valer-se do acesso à INTERNET que lhe foi facultado pela Faculdade de Juazeiro Norte – FJN   apenas 
 

para pesquisas de conteúdo relevante para o CURSO; 
 

d.            Trocar correspondências com professores, alunos, com qualquer elemento do corpo administrativo e 

com terceiros em geral mediante emprego de vocabulário de elevado padrão ético e sem conteúdo ofensivo; 

e.            Não tentar, por qualquer motivo e a qualquer tempo, invadir qualquer si stema ao qual o acesso não lhe 

seja permitido; 

f.            Não introduzir na INTERNET qualquer informação, dado ou sistema que não tenha sido prévia e 

expressamente autorizado pela Faculdade de Juazeiro Norte – FJN, em especial no tocante a programas de 

computadores; 

g.            Valer-se do equipamento da Faculdade de Juazeiro Norte – FJN, apenas se expressamente autorizado a 

tanto; 

h.            Agir com o máximo de prevenção possível ao conectar-se à rede de computadores da Faculdade de 

Juazeiro Norte – FJN   e, em especial, ao transmitir ou incluir qualquer informação à INTRANET, a fim de evitar 

a transmissão de "vírus de computador"; 

i.             Não utilizar o Correio Eletrônico para mensagens pornográficas; preconceito em relação a sexo, raça, 
 

religião ou qualquer outro aspecto; de agressão a pessoas, crenças religiosas, políticas, etc., sendo de 

conhecimento pleno que a Escola implementará mecanismos eletrônicos de monitoramento e auditoria  de 

todas as mensagens enviadas; 

j.             Não  instalar  em  qualquer  equipamento  da  Faculdade  de  Juazeiro  Norte  –  FJN       programas  de 

computador e/ou conteúdos literários, fonográficos, etc., sem a expressa autorização legal. 

 
 

 
4.6 RESTRIÇÕES PRÉVIAS AO USO DA INTERNET: 

 

 
a.            Não será permitido de forma alguma o acesso a sites de vídeos, rádios, comunidades, redes so ciais, 

mensagens instantâneas, downloads, chats, pornografia, drogas, armas, jogos, conteúdo ilícito, extremista , 

hacking, racismo e violência; 

b.            Caso haja bloqueio de acesso a um site que não faça parte dos grupos indicados no item a, mas que seja 
 

necessário para o desenvolvimento de uma atividade acadêmica, o aluno deverá ser preencher o formulário de 

liberação de sites que está disponível na própria página de bloqueio. 

 
 
 
 

 
4.7 OUTRAS IN FORMAÇÕES: 

Solicitamos aos alunos que comuniquem à Secretaria o extravio, perda ou roubo das senhas de acesso, 

imediatamente após o conhecimento do fato.
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Em hipótese alguma, a Faculdade de Juazeiro Norte – FJN será responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos 

decorrentes de interrupções relacionadas os recursos disponibilizados, ou daqueles em que a Faculdade de 

Juazeiro Norte – FJN não tenha concorrido exclusivamente para a realização do dano e ou prejuízo. 

Não serão providenciadas ou informadas senhas de acesso à intranet ou aos computadores por e-mail ou 
 

telefone. 
 

 
 

4.8 ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 

 
O ENADE é um componente curricular obrigatório para a conclusão do curso e colação de grau, editado pelo 

INEP/MEC a cada três anos. Por ser obrigatório, o estudante irregular junto ao ENADE fica impedido de receber 

o diploma de graduação. 

 
É um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, que 

avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos 

programáticos dos cursos em que estão matriculados. 

 
Além disso, como o ENADE é um dos elementos de avaliação de cursos de  graduação e de instituições de 

Ensino Superior, seus resultados interferem diretamente no reconhecimento de cursos e recredenciamento 

institucional. 

 
O ENADE é usado para compor o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que mede a qualidade dos cursos em 

uma escala de 1 a 5. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios, 3 é satisfatório, 4 e 5, bons. 

 
Estudantes habilitados à inscrição no ENADE: 

 

 

4.8.1 INGRESSANTES: 

 
Estudantes matriculados no 1º ano dos cursos a serem avaliados no ano de edição. Embora inscritos, não são 

convocados para o exame, sendo automaticamente dispensados. A inscrição é exigência para a regularidade do 

estudante junto ao ENADE. 

 
4.8.2 CONCLUINTES: 

 
-Todos os formandos do 2º semestre do ano da edição e do 1º Semestre imediatamente seguinte a este ano; 

 

 

– Estudantes que tenham cumprido percentual superior a 80% (oitenta por cento) da carga horária do curso a 

ser avaliado pelo Enade, independente do período letivo de expectativa de conclusão do próprio curso. 

 
4.8.3 LEGISLAÇÃO DO ENADE 

 
- Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

 

SINAES e dá outras providências;
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- Portaria Normativa nº. 40, de 12 de dezembro de 2007 (e republicações); 
 

 

- Portaria Normativa publicada a cada ano de edição do Exame, pelo INEP/MEC: institui procedimentos para a 

realização do ENADE. 

 
Consulte sua situação no ENADE: 

 

 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/consultarHistoricoEstudante/, ou junto à coordenação de seu curso ou, 

ainda, no Setor de Registro e Controle Acadêmico da Secretaria Geral para outras informações e orientações. 

 
Consulte o Relatório do seu curso! 

 
 

Na página do Inep http://portal.inep.gov.br, no menu correspondente ao ENADE, estão disponíveis todos os 

relatórios produzidos a partir da aplicação do Exame. 

 
Instrumentos básicos do ENADE: prova; questionário de impressões dos estudantes sobre a prova; questionário 

do estudante; e questionário do(a) coordenador(a) do curso. 

 
É de responsabilidade da FSV a inscrição e a ampla divulgação da lista dos estudantes inscritos no ENADE. 

Atente-se aos comunicados publicados nas dependências da FJN. 

Valorize seu Curso. Valorize seu Diploma. Faça o ENADE com consciência! 
 
 

4.9 PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA E ÉTICA NAS RELAÇÕES COM O CORPO SOCIAL DA FACULDADE 
DE JUAZEIRO DO NORTE  - FJNE 

 
No transcorrer do semestre,  o  aluno  deve  ficar atento às novidades  e acompanhar as datas  e prazos  das 

atividades previstas no CALENDÁRIO ACADÊMICO, inclusive de recesso escolar e de dias comemorativos. 

 
Acessar diariamente o portal www.fjn.com.br, onde são publicados os avisos oficiais da Instituição, bem como 

os comunicados afixados nas salas de aulas,  nos quadros de avisos,  nas dependências da instituição,  para 

MANTER-SE BEM INFORMADO. 

 
Receber os novos colegas ou visitantes com dignidade e sociabilidade, proporcionando assim uma perfeita 

integração e adaptação à vida universitária. 

 
Manter um clima de respeito mútuo com colegas, inclusive com seus professores, bem como, pessoal técnico- 

administrativo e monitores, desenvolvendo, na comunidade escolar, os princípios da convivência sadia, 

colaborando para a melhoria da qualidade de vida.

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/consultarHistoricoEstudante/
http://portal.inep.gov.br/
http://www.fjn.com.br/
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Aluno com dúvida quanto às questões com professores, conteúdos das disciplinas, conflitos em sala de aula 

deve IMEDIATAMENTE procurar O COORDENADOR do seu curso, na sala de coordenação. Na falta deste, a 

Direção Acadêmica; e, em última instância, a Direção Geral. 

 
O aluno tem o direito de PERGUNTAR E ESCLARECER SUAS DÚVIDAS em sala de aula, recebendo atenção do 

seu professor, desde que participe efetivamente destas aulas. 

 
ZELAR  PELO  PATRIMÔNIO  da  Faculdade.  O  aluno  que  danificar  qualquer  instalação  ou  equipa mento 

destinado ao uso coletivo será responsabilizado, financeira e/ou juridicamente. 

 
Havendo mudança de ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL, compromete-se o aluno a informar seguidamente a 

 

Instituição, para que a comunicação entre a instituição e o aluno seja ágil e eficaz. 
 

 

O aluno tem o direito de receber a PROGRAMAÇÃO DE SUAS AULAS, as bibliografias indicadas nas disciplinas 

e os conteúdos para estudar para as avaliações. 

 
O aluno pode inscrever-se no Programa de Nivelamento, com aulas de Português, Matemática ou Química, se 

for o caso, gratuitamente. Estas aulas objetivam reforçar os conhecimentos nestas disciplinas. 

 
O aluno receberá ASSISTÊNCIA DE PRIMEIROS-SOCORROS ou mal-estar passageiro, por meio da equipe de 

enfermagem da Unidade Básica de Saúde Dr. Sebastião Alves Pereira, localizada no térreo do Bloco I. 

 
A BIBLIOTECA E OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA estão à disposição dos alunos, com monitores 

treinados para atendê-los durante a semana em tempo de 7:30 às 12:30 e de 14:30 às 22:00, e aos sábados das 

8h às 12h. 
 
 

É direito de solicitar, em qualquer ocasião de dúvida da turma, a presença da Direção Geral, na sala de aula, 

após comunicação à Coordenação do Curso. 

 
O registro das ATIVIDADES COMPLEMENTARES, componente curricular com um número de horas a ser 

cumprido ao longo do curso. O regulamento específico está publicado no Portal FJN. As dúvidas podem ser 

esclarecidas pela coordenação de curso ou coordenação de Atividades Complementares. 

 
Não é permitida a entrada de pessoas estranhas à sala de aula, em respeito ao coletivo. No caso de crianças, a 

instituição não possui uma estrutura exigida por lei para receber crianças, correndo o risco de acide ntes com as 

mesmas. 

 
O aluno deve observar o REGIME GERAL DA FJN e comportar-se de acordo com os princípios éticos e morais, 

condizentes com a dignidade humana, os princípios e objetivos da instituição.



 

 

A OUVIDORIA é o canal aberto do aluno com os setores acadêmico e administrativo da Faculdade de Juazeiro 

do Norte – FJN. Basta acessar o Portal da Faculdade e clicar no link Ouvidoria. E-mail: ouvidoria@fjn.edu.br. Tel.: 

88-2101-2777. 

 
O  Regimento  Geral,  o  Projeto  Pedagógico  Institucional,  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos,  o  Plano  de 

 

Desenvolvimento Institucional, encontram-se à disposição na Biblioteca para consulta. 
 

 
 
 
 

CARO ALUNO, AGRADECEMOS POR TER ESCOLHIDO A FJN COMO SUA FACULDADE E PELA 

LEITURA DESTE MANUAL. 
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