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CENTRO DE APOIO AO ESTUDANTE 

O Centro de Apoio ao Estudante (CAE) tem como objetivo, unificar o 
atendimento ao discente da FACSUR, acolhendo-os em suas expectativas e 
necessidades psicossociais, socioeconômicas, de integração, de convivência e de 
sociabilidade na Faculdade. 

Desenvolve políticas, promove ações e presta serviços de apoio que contribuem 
para a consolidação do seu vínculo, de percursos formativos e de permanência na 
Faculdade. 

Em suma, o trabalho do CAE se constitui no compromisso de oferecer, 
sistematicamente, pleno atendimento extraclasse, apoio psicopedagógico aos 
discentes, nivelamento, além de diagnosticar e indicar soluções apropriadas 
para os alunos de todos os segmentos do corpo docente, promovendo sua 
integração à comunidade educativa e o eventual encaminhamento de situações 
que demandam intervenção de especialistas. 

Para tornar possível esse apoio ao Estudante, o CAE é constituído por um 
Coordenador geral responsável pela gestão geral e de outros coordenadores no programa 
de apoio ao estudante: 

a) Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) é um serviço gratuitamente 
ofertado pela FACSUR, a fim de favorecer o processo de adaptação do 
estudante ao Ensino Superior e potencializar seu desenvolvimento e formação 
global. São demandas passíveis de atendimento pelo NAP as de natureza 
pedagógica, como as relativas ao desempenho acadêmico, dificuldades de 
organização e gestão do tempo, assim como as de ordem psicológica, como 
questões emocionais e de socialização. 
Atendimento no NAP: 
Terça-feira: das 08:00 às 12:00 horas 
Sexta-feira: das 19:00 às 21 :00 horas 
Responsável: Dr. Marcílio Câmara Costa 
Contato/Agendamento: (98) 991495917 

b) Núcleo de Ouvidoria
A Ouvidoria da FACSUR foi criada para ser um canal de comunicação

entre os acadêmicos, professores, funcionários, e a comunidade em geral. É
também o local onde o cidadão pode manifestar democraticamente sua opinião
sobre os serviços prestados pela Instituição. De forma personalizada, autônoma
e imparcial, o ouvidor recebe, analisa, investiga e encaminha sugestões,
queixas, dúvidas e elogios sobre os serviços da instituição. Através da ouvidoria
você poderá fazer suas reclamações, denúncias, comentários, dúvidas, elogiar
os aspectos positivos e sugerir alternativas que possam melhorar o
funcionamento da Faculdade.

Como funciona 
A Ouvidoria recebe as manifestações pessoalmente, por protocolo, 

formulário eletrônico (site) ou e-mail, encaminha aos órgãos responsáveis, 
cobrando soluções e respondendo ao cidadão dentro de um prazo previamente 
estabelecido. 
Responsável: ProfB. Fernanda Almeida. 
Contato: (98) 991495917ou ... 
Pessoalmente, na sala do Núcleo de Ouvidoria - 1 º Piso 
ouvidoria@facsur.net.br 
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e) Núcleo de Estágio e Carreira

O Núcleo de Estágio da FACSUR é o setor responsável por orientar e 
encaminhar os alunos no âmbito dos estágios curriculares (obrigatórios) e os 
estágios extracurriculares (não obrigatórios). É um canal de comunicação entre 
a instituição e o mundo do trabalho, formado por instituições públicas, privadas 
e profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos. O estágio permite que os alunos vivenciem experiências 
profissionais indispensáveis para o desenvolvimento de sua carreira profissional; 
além de adquirir experiência, construir uma rede de contatos profissionais e 
vivenciar situações de trabalho importantes para sua futura profissão. 

Objetivos do Núcleo de Estágio 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Criar rede de parceria da FACSUR com Instituições Públicas e Privadas, 
visando a abertura de vagas para estágios; 
Divulgar as vagas de estágios oferecidas pelas empresas no site da 
FACSUR; 
Orientar aos alunos, em caso de dúvidas, sobre vagas divulgadas pela IES; 
Firmar os Termos de Convênio entre Instituições e a FACSUR; 
Garantir a regularização dos estágios curriculares e extracurriculares no que 
diz respeito à documentação, em cumprimento com a legislação vigente: Lei 
de Estágio nº 11.788; 
Providenciar credencial de apresentação do estagiário para o ingresso nas 
instituições conveniadas, em caso de estágio obrigatório; 
Oferta de programas de capacitação profissional, como oficinas, cursos e 
workshops; 
Produzir, atualizar e divulgar o "Manual do Estágio" para a comunidade 
acadêmica. 

Atendimento: 
Fone: (98) 99149591 ?ou ... 
Pessoalmente, na sala do Núcleo de Estágio e Carreira - 2º Piso 

Núcleo de Relacionamento Estudantil e Nivelamento 

As experiências durante os primeiros dias na Faculdade são muito 
importantes para a permanência no ensino superior e para o sucesso acadêmico 
dos estudantes. O modo como os alunos se integram ao contexto do ensino 
superior faz com que eles possam aproveitar melhor (ou não) as oportunidades 
oferecidas pela instituição, tanto para sua formação profissional quanto para seu 
desenvolvimento psicossocial. 

Além das informações prestadas nos primeiros dias da vida acadêmica, 
dentre as ferramentas constituídas para esse apoio, destaca-se a Semana de 

Ambientação Acadêmica que acontece durante os primeiros dias do período 
letivo. Os alunos ingressantes participam de uma série de eventos a fim de 
integrá-los já de início à FACSUR, desde as "boas-vindas" nos portões da IES, 
o encaminhamento às salas de aula, até a explicitação dos aspectos que são
inerentes ao ensino superior e que dificultam a adaptação dos alunos no
ambiente acadêmico.
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Dentre as ações inerentes à Semana de Ambientação Acadêmica, 
destacam-se: 
- Indicações das salas de aula.

- Visita aos órgãos da Faculdade, desde a biblioteca até as coordenações de
curso.

- Palestras magnas com professores e profissionais das áreas pública e privada
que transmitem um pouco da experiência e da motivação de escolha profissional
de cada um.

- Leitura e indicação do Manual do aluno para os novos alunos da graduação.
- Explanações acerca das normas acadêmicas.

- Apresentação do vídeo institucional.

- Apresentação dos gestores dos órgãos como a Coordenação de Pesquisa,
Extensão, etc.

- Explanações acerca do Programa de Nivelamento pelos Coordenadores.

- Apresentação dos Projetos Integradores.
- Apresentação do site da IES.
- Exposição acerca do AVA.
- Atividades Complementares.

Este Núcleo também será o responsável por administrar e auxiliar as 
coordenações de curso no que diz respeito ao Nivelamento Acadêmico. Além 
disso, o Núcleo de Relacionamento Estudantil e Nivelamento irá fornecer dados 
para constituir o processo ou política de retenção da IES. 

Programa de Nivelamento 

O Programa de Nivelamento é um dos programas de apoio aos discentes 

mantidos pela FACSUR que propicia ao aluno da Instituição o acesso ao 

conhecimento básico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos 

universitários. 

Trata-se de um processo que se constitui em buscar, a partir da análise 

de dados do vestibular e do andamento das primeiras aulas, suprir as possíveis 

deficiências acerca de conhecimentos necessários para a integração ao Ensino 

Superior que deveriam ter sido supridos no Ensino Básico. 

O propósito principal do nivelamento é oportunizar aos participantes uma 

revisão de conteúdos, proporcionando, por meio de explicações e de atividades, 

a apropriação de conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. 

Dessa forma, durante todos os semestres são oferecidos cursos nas 

seguintes áreas: Matemática e Raciocínio Lógico; Língua Portuguesa; 

Informática Química; Biologia. 
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Núcleo de Apoio Financeiro e Monitoria 

Trata-se do setor responsável pelo acompanhamento e distribuição dos 
programas de bolsas estudantis, programas de incentivo e descontos. 

Dentre os vários programas utilizados pela FACSUR podemos citar: 

a) Bolsa de Monitoria:

- Como contraprestação pelo número de horas dedicadas às atividades de monitoria
remunerada (15 ou 20 horas/atividades semanais), o monitor receberá, a título de bolsa
auxílio, um desconto incidente sobre as mensalidades escolares.

- A função de monitoria visa despertar, no corpo discente, o interesse pela carreira de
magistério, além de colaborar para a integração os corpos discente e docente,
concretizando os objetivos educacionais estabelecidos pelo PPP da FACSUR

- É compromisso do monitor realizar um plano de estudos e atividades, em conjunto com
o professor orientador, que o capacite ao aprimoramento de sua formação acadêmica e
lhe dê condições de auxiliar o professor no planejamento das aulas e trabalhos, bem
como na orientação de alunos para o bom desenvolvimento da atividade educacional.

- O acesso à monitoria ocorrerá após publicação de edital específico destinado aos
alunos que tenham aprovação na disciplina em que pretendem ser monitores e que não
tenham ocorrência de penalidade disciplinar.

- Findo o prazo de exercício da monitoria, os monitores poderão retornar à monitoria
mediante novo concurso, para nova disciplina.

- O monitor exercerá suas atividades durante o semestre letivo em que foi classificado.

- A monitoria não implica vínculo empregatício, e suas atividades são regidas por
contrato específico a ser celebrado com a instituição.

- As atividades de monitoria poderão ser validadas como atividades acadêmicas
complementares nos cursos de graduação.

b) Bolsa de Iniciação Científica:

O Programa de Iniciação Científica tem por finalidade: 

- Incentivar a participação dos estudantes de cursos de graduação da FACSUR no
Programa Institucional de Iniciação Científica, para que desenvolvam o pensamento e
a prática científica sob a orientação de Professores Pesquisadores;

- Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos cursos de
graduação nas atividades de iniciação científica;

- Qualificar recursos humanos para os programas de pós-graduação e aprimorar o
processo de formação de profissionais para o setor produtivo;

- Estimular o incremento da produção científica institucionalizada;

- Despertar no acadêmico a vocação para a pesquisa.

As bolsas de iniciação científica são concedidas aos alunos que satisfizerem os 
requisitos: 

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FACSUR.
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- Ter sido aprovado integralmente no primeiro período do curso de graduação e não
estar no último período, exceto nos casos de renovação de bolsa;

- Apresentar bom desempenho acadêmico, não tendo reprovações nas disciplinas
correlatas às áreas do projeto de pesquisa;

- Anexar declaração informando não ter vínculo empregatício;

- Anexar declaração informando não ter concluído qualquer outro curso de graduação;

- Anexar declaração informando não ser bolsista de qualquer outro programa
remunerado.

Cada aluno selecionado deverá assumir os compromissos de: 

- Executar, individualmente, o plano de trabalho aprovado, dedicando 10 (dez) horas
semanais (no caso de bolsa parcial) ou 20 (vinte) horas semanais (no caso de bolsa
integral) ao desenvolvimento da pesquisa;

- Apresentar, para apreciação da Coordenação de Iniciação Científica os resultados
parciais e finais da pesquisa;

- Fazer referência à sua condição de integrante do Programa Institucional de Iniciação
Científica da FACSUR nas publicações e trabalhos apresentados;

- Apresentar relatório técnico-científico semestral e relatório final dos resultados obtidos,
bem como o de atividades complementares;

- Entregar resumo e/ou artigo para ser publicado nos Repositório Institucional e Revista

Eletrônica da FACSUR, contendo os principais resultados da pesquisa.

C) Bolsa de Estágio/Trabalho FACSUR

- A Faculdade, dentre outros atendimentos ao aluno, possui um programa de bolsa de
trabalho administrativo interno, vinculado à coordenação de Estágios e o departamento
de Recursos Humanos da IES.

- Todos os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação ofertados pela
FACSUR podem candidatar-se a uma bolsa de trabalho administrativo interno (estágio),
observando os prazos e critérios publicados em Edital.

- O aluno que fizer jus a bolsa, através de seleção, deverá assinar um contrato, conforme
modelo padrão da Coordenação de Estágios nos mesmos moldes e prerrogativas
instituídas para o estágio não curricular.

- A carga-horária a cumprir pelo aluno estagiário-bolsista será de, no mínimo, 20h
semanais, de acordo com o horário estipulado pela Instituição, com vistas a sua
necessidade.

- O aluno terá direito a uma bolsa de desconto do valor da mensalidade, descontados
mês a mês, a partir do mês subsequente ao início da atividade como bolsista.

- O contrato poderá ser renovado a cada semestre, tendo como referência à avaliação
semestral da atuação do estagiário-bolsista.

- O contrato poderá ser cancelado por ambas as partes, desde que comunicado com o
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
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qualificação profissional. A FACSUR realiza convênio com empresas púbicas e privadas 
para oferta de Bolsas de Estudos para concessão descontos especiais que podem 
chegar até 60%. O programa visa atender a funcionários e dependentes das empresas 
conveniadas. 

h) Programa de Bolsas de Estudos Integrais Funcionário/FACSUR

E, claro que conseguir crescer na carreira e conquistar salários mais altos é 
um sonho profissional de todos colaboradores de uma empresa. A FACSUR com 
objetivo de motivar seus funcionários lançou Programa Bolsa de Estudos integrais 
FACSUR. 

Para ser beneficiado com o programa, o funcionário deve: 

• Possui 05 anos de efetivo serviço sem sofrer nenhuma penalidade;

• Ter seu setor de serviço bem avaliado pela CPA (Comissão Própria de Ava lição);

• Gozar de boa de reputação perante seus superiores hierárquicos;

• Ser indicado para o benefício por seu chefe imediato.
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