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Caro aluno,
Neste manual você encontrará informações importantes sobre a estrutura
e o funcionamento da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia FACX, as normas, os regulamentos e as diretrizes para orientar suas
atividades acadêmicas. Além das informações nele contidas, você poderá
contar, para esclarecimentos complementares, com o apoio de importantes
profissionais: coordenadores de curso, professores e uma equipe de
funcionários. Para facilitar a comunicação com a Diretoria, cada turma deverá
eleger o seu representante, que será o porta-voz da turma, trazendo ao nosso
conhecimento suas demandas, sugestões e reivindicações. Desejamos muito
sucesso a você que, na busca pela sua educação continuada, escolheu a
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX

Direção Acadêmica
Prezados calouros,
Dizem que uma longa viagem começa com o primeiro passo. Mas o
primeiro é sempre o mais fácil. O importante está em continuar dando os outros
milhares de passos que nos levarão ao destino desejado. O louvável é seguir
viagem com o mesmo entusiasmo. A razão por que as pessoas deixam as coisas
pela metade é que funcionam com o paradigma errado de sucesso e felicidade.
A felicidade não é um lugar aonde se chega (a formatura), mas, sim, do jeito
como se vai, na experiência do curso, no ambiente que se constrói todos os dias.
Uma coisa é certa: quem não é capaz de extrair o melhor da jornada, não
consegue manter o pé na mesma estrada. O primeiro passo é importante,
entretanto, o segredo do sucesso e da felicidade está nos outros passos da
viagem. Os que fazem a FACX lhes dão os parabéns e faz votos de que sua
felicidade e realização não estejam somente na aprovação do processo seletivo,
mas na convivência com seus colegas, professores e demais componentes da
comunidade acadêmica, no bom cumprimento de seu curso e, por consequência,
numa carreira promissora e prazerosa.
Sejam bem-vindos nesta caminhada!
__________________________________________________________________________________________________________
Mantenedora SODECX Sociedade para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura
do Xingu e Amazônia Port. de cred. Nº 542 de 27/06/14
CNPJ-06.255.254/0001-37

4

Histórico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia

FACX

A SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E CULTURA DO XINGU E AMAZÔNIA

SODECX, fundada em 13 de

abril de 2004, sociedade civil, sem fins econômicos, com prazo de duração
indeterminado, sede e foro à Rua Cel. José Porfírio, s/no 1.290

Bairro Recreio

na cidade de Altamira, e jurisdição em todo o Estado do Pará.
A mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia

FACX é a SODECX, sociedade civil, sem fins econômicos, com

prazo de duração indeterminado, rege-se pelo seu Estatuto, devidamente
registrado sob o número de ordem 1.520 do Livro A no 08 de Registro de
Pessoas Jurídicas, da cidade de Altamira, do estado do Pará, datado de 06 de
maio de 2004, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ

sob o nº. 06.255.254/0001-37. Incansável na determinação de

possibilitar o acesso ao ensino a um número cada vez maior de pessoas, os seus
então dirigentes, com o objetivo de manter, ampliar e garantir o sucesso da
Instituição resolveram implantar um novo projeto educacional, criando
inicialmente os Cursos de Bacharelado em Administração Geral e Ciências
Contábeis, previstos em seu PDI, quinquênio 2008/2012.
Para atender às crescentes exigências regionais de mão-de-obra
especializada, sempre perseguindo o ideal maior de formar profissionais hábeis
e competentes para o mercado de trabalho, como também para servir ao Brasil
e à região onde se encontra inserida, à Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais do Xingu e Amazônia

FACX introduziu novos cursos ao seu PDI,

quinquênio

os

2017/2021,

entre

quais

destacam-se

Bacharelado

em

Enfermagem.
Nesse percurso, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia

FACX, trilhando o caminho da excelência, pretende implantar e

ministrar cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu nas áreas
das Ciências Sociais Aplicadas, das Ciências da Saúde, Engenharias, Ciências
Humanas, com o objetivo explícito de promover maior qualificação dos seus
docentes, egressos, abertos, porém, a profissionais oriundos de outros
estabelecimentos. Com grande cuidado em manter-se atualizada e eficiente na
sua tarefa principal

a educação, a FACX vem se desdobrando na busca das
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reformas educacionais dispostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e exigidas pela sociedade globalizada, pós-industrial. Os desafios são
permanentes e é enorme a preocupação da Instituição em levar aos seus alunos
um ensino moderno, eficiente, voltado para conquistas de melhores posições
neste milênio.
Para o alcance dessas metas, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
do Xingu e Amazônia

FACX estará permanentemente contratando novos

professores e promovendo a sua capacitação, para assim constituir um corpo
docente altamente qualificado, que sirva de justo orgulho para a nossa
comunidade e principalmente para os nossos alunos, honrando e cumprindo sua
missão e objetivos educacionais.
O futuro está aberto e maior êxito depende de nossos ideais, projetos,
esforços, investimentos, decisões, trabalho. O movimento contínuo de
construção da história exigirá ousadia, seriedade e criatividade. Esperamos
atender essas grandes expectativas. No ano de 2014, houve a sua inserção no
contexto educacional superior do estado do Pará ocorreu somente no ano de
2014, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX

encontra-se devidamente Credenciada pela Portaria no 542, de 27 de junho de
2014, publicada no DOU em 30.06.2014.
Ainda no ano de 2014, tivemos a Autorização dos Cursos de Bacharelado em
Administração de Empresas e Ciências Contábeis, através da Portaria 537, de
25 de agosto de 2014, publicada no DOU em 26.08.2014; No ano de 2015, a
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX deu

início às atividades acadêmicas dos Cursos de Bacharelado em Administração
de Empresas e Ciências Contábeis com a realização do Processo Seletivo
Vestibular FACX 2015.1; o mesmo processo seletivo foi ofertado no 2º semestre
do ano de 2015, Vestibular FACX 2015.2.
Além dos cursos de graduação, a Pós-graduação lato sensu também já faz
parte do planejamento acadêmico da Instituição. Com seus diversos cursos, tem
propiciado qualificação profissional aos graduados egressos de seus cursos e
de outras Instituições congêneres, e se faz presente também nos municípios em
seu entorno. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
FACX busca a construção de uma IES moderna, apresentando um serviço
diferenciado com resultados que assegurem seu crescimento, garantindo a
excelência dos serviços para seus usuários e o reflexo positivo para a cidade de
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Altamira e municípios que compõem o PDRSX (Plano de Desenvolvimento
Regional Sustentável do Xingu).
A elaboração e execução de um planejamento interdisciplinar, integrando o
ensino, a pesquisa e a extensão, contribuem para a valorização da relação
comunidade e instituição, através da produção artístico-cultural, da ampliação do
conhecimento científico e da transferência de tecnologia, possibilitando a
formação da consciência da cidadania.
Ainda com o objetivo de integrar escola/comunidade, a Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX tem desenvolvido

atividades esportivas, culturais e pedagógicas que abrigam, além da
comunidade acadêmica, a comunidade local e os egressos. A Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX tem sua estrutura

organizacional composta pelo Conselho Superior de Administração - CSA,
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, Colegiado de Cursos
de Graduação e do Instituto Superior de Educação, todos como órgãos
deliberativos e normativos, sendo a Diretoria, a Coordenação de Cursos e a
Coordenação do Instituto Superior de Educação, como órgãos executivos.
1.
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX tem

a visão de responsabilidade e compromisso social desde a sua concepção,
promover ações diferenciadas de
ensino, pesquisa e extensão contribuindo para a formação de recursos
humanos, fundamentados em valores éticos e de cidadania, vivenciandose uma renovada visão de mundo e de ativo espírito crítico reflexivo sobre
o homem e a realidade regional .
2.
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX tem

a Visão de Futuro de tornar-se um centro de referência para o Ensino e para a
disseminação da Ciência, da educação e das tecnologias, no âmbito local e
regional; Núcleo científico e cultural capaz de atrair, fixar e formar profissionais
altamente qualificados para refletir e redefinir permanentemente o processo de
desenvolvimento.
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Para elaboração do Projeto Pedagógico Institucional - PPI tomou-se como
referência o Plano Nacional de Graduação, proposto pelo Fórum de Pró-Reitores
de Graduação das Universidades Brasileiras

FORGRAD; as propostas de

reformulação para a educação superior divulgadas pela UNESCO por meio do
documento Tendências da Educação Superior para o Século XXI; a Lei nº 9.394,
de 20/12/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/2001; o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

SINAES na Lei nº

10.861, de 14/04/2004; bem como da Portaria 24, de 21 de dezembro de 2017,
publicada no DOU em 22 de dezembro de 2017; no Decreto no 9.235, de 15
de dezembro de 2017, publicado no DOU em 18 de dezembro de 2017; bem
como pela Portaria Normativa no 11, de 20 de junho de 2017, publicada no
DOU em 22 de junho de 2017 além das diversas normatizações do Ministério
da Educação sobre a ótica atual esperada para o ensino superior.

3. PRINCIPIOS

Os princípios filosóficos gerais que orientam o desenvolvimento do projeto
educacional da Instituição são:
I

Igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;

II

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o

pensamento, a arte e o saber;
III

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV

Respeito à liberdade de expressão;

V

Valorização do profissional da educação;

VI

Gestão democrática do ensino, assegurando a existência de órgãos

colegiados deliberativos, dos quais participem representantes dos segmentos da
comunidade acadêmica;
VII

Garantia de padrão de qualidade, em consonância com o orçamento da

época,
VIII

Valorização da experiência extra-acadêmica;
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IX

Vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais.
4. VALORES
Os valores constituem parte central da cultura organizacional e devem

nortear todas as ações da Instituição. Para a Faculdade de Ciências Humanas
e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX pretende promover a construção do

pode vir a ser reintroduzida no seio da sociedade e das práticas educacionais.
PADRÕES ÉTICOS

Trabalhar com padrões éticos e morais,

garantindo ações com integridade e honestidade.
AMBIENTE

Desenvolver projetos que possam ajudar a transformar a

realidade social, tanto local como regional, por meio de práticas
equilibradas entre o homem e o meio ambiente.
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Estabelecer políticas de inclusão

social,

adequada

oportunizando

formação

e

maior

qualificação

profissional.
Respeito à Diversidade
Respeito à diversidade e diferença, visando integrar o espaço local com o
contexto mundial.
(a) Valorização da missão pública da Instituição que visa contribuir no processo
de promoção do ser humano, no sentido de torná-lo mais capaz de conhecer e
atuar de forma cidadã, assumindo responsabilidade no contexto social em que
está inserido;
(b) Autonomia e identidade, buscando promover ações práticas e efetivas na
busca do sentimento comum de igualdade social na região;
(c) Respeito à diversidade e diferença, visando integrar o espaço local com o
contexto mundial.
(d) Valores democráticos que deve integrar os vários espaços sociais da
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX e

possibilitar a seus agentes contribuírem com o desenvolvimento institucional.
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5. PRINCÍPIOS NORTEADORES
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX

define os princípios norteadores de sua prática e filosofia de trabalho através de
três linhas mestras:
Aprender Fazendo
Parceria para a Aprendizagem
A busca de uma Formação Ética e Profissional
6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 6º A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia FACX conta com os seguintes órgãos:
I

Conselho Superior de Administração;

II

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

III

Diretoria;

IV

Colegiado de Curso;

V

Coordenação de Cursos;

VI

Coordenação do Instituto Superior de Educação

VII

Núcleo de Educação a Distância

ISE;

NED;

VIII - Núcleo de Empregabilidade e Desenvolvimento Social
IX

NUEDS;

Corpo Técnico Administrativo.
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX tem em sua instância superior, alocada em sua direção, o seu Diretor
Geral, Odair de Pinho, que faz repousar sobre o corpo docente uma importância
e responsabilidade significativa nas decisões de natureza didático-pedagógica,
assim como na área administrativa, fazendo-lhe ter representação deliberativa
na composição do Conselho Superior de Administração - CSA, na perspectiva
de tornar coerentes as decisões que envolvem a vida acadêmica da FACX.
Os desafios são permanentes e é enorme a preocupação da Instituição
em levar aos seus alunos um ensino moderno, eficiente, voltado para conquistas
de melhores posições neste milênio. Para o alcance dessas metas, a Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX vem

permanentemente contratando novos professores e promovendo a sua
capacitação, para assim constituir um corpo docente qualificado, que sirva de
__________________________________________________________________________________________________________
Mantenedora SODECX Sociedade para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura
do Xingu e Amazônia Port. de cred. Nº 542 de 27/06/14
CNPJ-06.255.254/0001-37

10

justo orgulho para a nossa comunidade e principalmente para os nossos alunos,
honrando e cumprindo sua missão e objetivos educacionais.
O futuro está aberto e maior êxito depende de nossos ideais, projetos,
esforços, investimentos, decisões, trabalho. O movimento contínuo de
construção da história exigirá ousadia, seriedade e criatividade. Esperamos
atender essas grandes expectativas

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia

FACX
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Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX
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I.

II.
III.

IV.

V.

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
do Xingu e Amazônia

FACX
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Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX

7. ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS
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8.
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9. CURSOS DE GRADUAÇÃO
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10. PROGRAMA DE NIVELAMENTO
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX,

visando o aprimoramento acadêmico, oferece este programa ao aluno, com o
objetivo de preencher possíveis lacunas (gapes) do conhecimento que
emergem, principalmente no conjunto das disciplinas imprescindíveis para os
cursos.
Tal programa presta atendimento ao estudante que deseja aprimorar seu
desempenho individual. O programa funciona através de oficinas durante a
Jornada Acadêmica conforme consta em calendário acadêmico, com a
participação do colegiado de curso, Cursos, Projetos...
11.

12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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13. DISCIPLINAS ELETIVAS
Cada curso atribui uma parte de sua carga horária total para as disciplinas
eletivas, sugeridas nos Projetos Pedagógicos. Deverão ser cumpridas pelo
estudante em sua integralidade. O estudante deverá estar devidamente
matriculado na eletiva pretendida ofertada pela Coordenação do respectivo
Curso da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
FACX no início de cada semestre letivo.
14. MATRÍCULA INICIAL

15. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
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Matrícula sem vestibular (portador de diploma)
O pedido de ingresso como portador de diploma de nível superior estará
condicionado às normas internas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
do Xingu e Amazônia

FACX.
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16. TRANSFERÊNCIA
Transferência externa
Havendo vagas, mediante processo seletivo e por solicitação e
requerimento dos interessados, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do
Xingu e Amazônia

FACX aceitará transferência de estudantes regulares 16

Mantenedora SODECX

Sociedade para o Desenvolvimento da Educação,

Ciência e Cultura do Xingu e Amazônia

Port. de cred. Nº 542 de 27/06/14

CNPJ-06.255.254/0001-37 de instituição congênere, para prosseguimento dos
estudos no mesmo curso ou em curso afim, desde que requerida no prazo fixado
no Calendário Acadêmico.
Independentemente da existência de vagas e de prazos será aceita, na
forma da lei, a transferência de servidor público federal, civil ou militar, inclusive
seus dependentes, quando se tratar de estudante que comprove a necessidade
de mudar seu domicílio em razão de comprovada remoção ou transferência ex
ofício.
Observações importantes:
o estudante deverá apresentar a documentação expedida pela Instituição de
origem, acompanhada da declaração de regularidade acadêmica, do histórico
escolar e dos programas das disciplinas cursadas, com indicação de conteúdos
e de carga horária; a Portaria de autorização ou reconhecimento da Instituição
para que possa ser instruído o processo de análise de currículo;
apresentação de regularidade perante ao ENADE;
a documentação pertinente à transferência deverá ser original;
não será recebida transferência de estudante que estiver respondendo à
sindicância ou a inquérito administrativo, ou cumprindo penalidade disciplinar;
o estudante que solicitar sua transferência passará por um processo seletivo
classificatório, conforme descrito em Edital.
Transferência do estudante da FACX para outra instituição de ensino
superior
A concessão de transferência de estudante da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX para outro estabelecimento

de Ensino Superior obedecerá à legislação vigente.
__________________________________________________________________________________________________________
Mantenedora SODECX Sociedade para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura
do Xingu e Amazônia Port. de cred. Nº 542 de 27/06/14
CNPJ-06.255.254/0001-37

23

Transferência interna
A Transferência Interna é permitida ao estudante matriculado na
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX,

somente uma vez durante o curso, e deverá ser feita no início do semestre letivo
mediante requerimento encaminhado à Coordenação do respectivo Curso para
avaliação e pronunciamento, condicionada a:
a) existência de vaga no curso pretendido;
b) possibilidade de integralizar o currículo pleno do curso no prazo máximo
estabelecido pela legislação vigente;
c) análise do histórico;
d) ter concluído pelo menos 01 (um) semestre letivo.
17. TRANCAMENTO

O estudante regularmente matriculado poderá requerer, a partir do segundo
período, o trancamento de sua matrícula por um semestre letivo. Para o pedido
de trancamento deverão ser observadas as normas de cada curso:
a) o trancamento da matrícula deve ser requerido pelo estudante no período
fixado no calendário escolar;
b) o período letivo trancado não é computado para efeito de verificação do tempo
máximo de integralização do currículo pleno do curso;
c) o estudante deverá estar em dia com as obrigações financeiras até o mês do
requerimento de trancamento.
Destrancamento de matrícula
Ao reabrir a matrícula, o estudante fica sujeito às adaptações decorrentes de
possíveis mudanças no currículo pleno do curso a que estiver vinculado,
segundo avaliação do Coordenador de Curso, obedecendo as datas previstas
no calendário.
18. CANCELAMENTO
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19. ISENÇÃO DE DISCIPLINAS
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20. PERÍODO LETIVO

O ano letivo terá, no mínimo, 200 dias de trabalho escolar efetivo, divididos
em dois períodos de 100 dias.
21. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

I.

II.

III.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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Revisão de provas
O estudante que discordar do resultado obtido nas avaliações poderá
requerer revisão de correção de prova no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
a contar da divulgação dos resultados.
Para requerê-la deverá pagar a taxa estipulada no Setor Financeiro e
aguardar o resultado que será divulgado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
22. FREQUÊNCIA

Abono de Faltas e Compensação de Ausências
só acontece na legislação trabalhista. O aluno pode faltar até 25% das aulas,
mas isso não deve significar que a esta porcentagem se adicione Intercorrências,
inclusive médicas, viagens, morte em família, calamidades, greves etc., pois tudo
isso já está dentro dos 25%. Há exceções, com amparo legal:
REGIME ESPECIAL

O Regime Didático Especial constitui na possibilidade de o estudante
acompanhar, através de tarefas domiciliares, o processo ensino-aprendizagem
que ocorre na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
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FACX, caso esteja efetivamente impedido de comparecer às aulas, nas
tudante gestante (Lei Federal nº. 6202/75);
traumatismos (Decreto - Lei nº. 1.044/69);
para serviço ativo (Decreto 85.587/80);
9.615/98).
ATENÇÃO! Para requerer o Regime Especial de Estudos, a solicitação deverá
ser feita na Secretaria, até 05 (cinco) dias úteis após a constatação da
enfermidade que motivou o afastamento. Não há efeito retroativo de prazos para
os casos de Regime Especial. Deverá ser anexado laudo médico, contendo
diagnóstico, tempo de afastamento sugerido, indicação terapêutica, assinatura e
CRM do médico. O atestado médico para aplicação de exercícios domiciliares,
somente será aceito para afastamento de no mínimo 10 dias, sendo que o limite
máximo não poderá ultrapassar 30 dias.
Os demais pedidos de abono de falta amparados pela citada legislação,
somente serão apreciados se o estudante trouxer documentação comprobatória
do órgão competente, dentro do prazo acima citado de 05(cinco) dias úteis. O
pedido poderá ser feito na Secretaria Acadêmica por qualquer representante do
estudante.
A ausência coletiva de uma turma às aulas implica a atribuição de falta a
todos os seus integrantes, não impedindo que o professor considere lecionado
o conteúdo programático planejado para o período em que a ausência se
verificar devendo o fato ser comunicado ao Coordenador de Curso.
Justificativa de falta
Participação em congresso científico ou competição desportiva ou artística
Estudante, participante em congresso científico ou competição desportiva ou
artística, na forma do Artigo nº 178 do Decreto nº 80.228, de 25/08/1977, que
regulamenta a Lei nº 6.251, de 08/10/1975, e da Portaria Ministerial nº 283-BSB,
de 10 /04/1972, que regulamenta o Artigo 2º do Decreto nº 69.053, de
11/08/1971; artigo 178 do Decreto nº 80.228/77. A participação de estudantes
de todos os níveis de ensino, integrantes de representação desportiva nacional,
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em competições desportivas oficiais, será considerada atividades curriculares,
regulares para efeito de apuração de frequência, até o limite máximo de 25% das
aulas ministradas em cada disciplina, área de estudos ou atividades, Artigo 2º
da Portaria Ministerial nº 283/BSB/72.
em conclaves internacionais não prejudica o
direito de frequentar, em regime especial, as provas e as aulas das disciplinas

O congresso ou competição terá de ser previamente credenciado em
Portaria Especial, para efeito de admitir-se a justificativa da falta.
Procedimento
O aluno formalizará o pedido para a participação em Congresso Científico
ou competição desportiva ou artística, mediante preenchimento de requerimento
padrão, acompanhada da documentação comprobatória, a direção, que ouvirá o
professor orientador de curso e o professor da disciplina, que decidirá sobre o
assunto
Destaque - estudante adventista
Não existe amparo legal para a dispensa, justificativa, abono de
frequência às atividades curriculares, nem o tratamento excepcional para aluno
frequentador de Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Adventista

Os pareceres do Conselho Nacional de Educação de nº 15/1999,

336/2000, 224/2006 descrevem a inviabilidade de tratamento especial para
estudante adventista e, dispõem que, considerando a clareza dos textos legais,
não há amparo legal ou normativo para o abono de faltas a estudantes que se
ausentem regularmente dos horários de aulas devido às convicções religiosas.
Deste modo, a partir da reprovação por faltas, ao estudante adventista da
FACX é dada a possibilidade de cursar as disciplinas reprovadas em outros
horários, mesmo curso ou cursos afins ou em outras Instituições de Ensino
Superior - IES, mediante a análise da compatibilidade de conteúdo e carga
horária das disciplinas e aprovação do Coordenador do Curso.
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23. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

.
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24.
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25.

26.
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27. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
A Colação de Grau é o ato público, formal, pelo qual o Diretor Geral da
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia FACX confere
o título de graduado ao estudante que concluiu integralmente o currículo pleno
de seu curso.
Para participar da Colação de Grau, o aluno deverá ter cursado a carga
horária integral prevista no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), ou seja,
disciplinas obrigatórias e eletivas, TCC, Estágio Curricular Supervisionado e
Atividades Complementares.
Após a Colação de Grau, o formando deverá requerer na Secretaria a
expedição e o registro do respectivo diploma.
A expedição é realizada pela própria Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais do Xingu e Amazônia

FACX, que encaminhará ao processo de registro.

Formatura
Os representantes de turma ou das comissões de formatura deverão
agendar horário com a Coordenação da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais do Xingu e Amazônia

FACX, para tomar conhecimento das normas

para a solenidade, como:
a) Convites: Os estudantes deverão solicitar a lista de nomes dos representantes
da Direção que deverão necessariamente constar nos convites e compor a mesa
na solenidade. 24 Mantenedora SODECX

Sociedade para o Desenvolvimento

da Educação, Ciência e Cultura do Xingu e Amazônia

Port. de cred. Nº 542 de

27/06/14 CNPJ-06.255.254/0001-37
b) Colação de Grau:

As datas das Colações de Grau são definidas pela

Instituição. Não poderão participar dessa solenidade os estudantes que não
tenham concluído todas as disciplinas, requisitos mínimos e procedimentos
obrigatórios.
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28.
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I.
II.

I.
II.
III.

29. MONITORIA
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30. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
O corpo discente tem direito a voz e voto no Conselho Superior de
Administração - CSA, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

CONSEPE

e nos Colegiados de Curso da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do
Xingu e Amazônia

FACX.

A representação discente tem como objetivo promover a cooperação entre
administradores, professores e estudantes no trabalho acadêmico e no
aprimoramento do processo educacional-formativo.
A participação do estudante em atividades de órgãos de representação
estudantil não abona, nem justifica ausência a trabalhos escolares. É vedado ao
órgão de representação estudantil na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
do Xingu e Amazônia

FACX:

caráter religioso ou político-partidário e quaisquer atos identificados como
preconceito ou discriminação legalmente vedada ou socialmente repudiada.
A suspensão da condição de estudante regular, pela conclusão do curso, por
não renovação da matrícula ou por trancamento, implica a cessação automática
da sua representatividade, cabendo ao Diretório à indicação de um
representante substituto.
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31. NORMAS E PROCEDIMENTOS FINANCEIROS
A semestralidade escolar corresponde à prestação de serviço educacional
oferecido aos estudantes regularmente matriculados. Serão pagas 6 (seis)
parcelas correspondentes ao período cursado que, se não forem quitadas na
data

do

vencimento,

serão

cobradas

com

os

devidos

acréscimos

legais/contratuais.
No contrato de prestação de serviços educacionais, não estão incluídos
serviços tais como: fornecimento de segunda via de documentos escolares, 2ª
chamada, recuperação, dependência, como também aqueles que não integram
a rotina da vida acadêmica, os quais terão os seus valores disponibilizados na
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX, porém

pode ser expedido a primeira via sem custo para o aluno (a).
No ato da matrícula o estudante se responsabiliza pelo pagamento da
semestralidade

escolar,

referente

ao

período

letivo

a

ser

cursado,

independentemente do calendário escolar. Portanto, o estudante poderá efetuar
o pagamento de parcelas da semestralidade em períodos de férias letivas.
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX

poderá conceder desconto no valor das parcelas dos encargos educacionais,
exceto na matrícula e rematrícula, sem caracterizar, com isso, direito adquirido
do estudante para fins de pagamento das parcelas mensais subseqüentes.
Os descontos não serão, em hipótese alguma, cumulativos. Existindo débito
ao final do semestre letivo, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu
e Amazônia

FACX estará desobrigada de deferir pedido de renovação de

matrícula (art. 5º da Lei 9.870/99) e, após a data destinada à mesma, será
considerado o abandono de curso pelo estudante inadimplente e não
rearticulado. Em garantia de pagamento do valor da semestralidade, a Instituição
de Ensino poderá, a qualquer época, exigir do estudante a emissão de nota
promissória, com aval de pessoa idônea, para o total da dívida ou cada uma das
parcelas.
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX

poderá rescindir o contrato de matrícula antes de seu vencimento, sendo devidas
as parcelas da semestralidade vencidas até a data do efetivo desligamento do
estudante: - pela prática de atos de indisciplina por parte do estudante, ou outro
previsto no Regimento Geral da IES; - por incompatibilidade e desarmonia do
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estudante, ou seu responsável, com o regime ou filosofia da Contratada; - em
razão do descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste
instrumento, observadas as disposições legais aplicáveis; - em razão de
inadimplemento, nos termos da Lei 9.870/99 e art. 476 do Código Civil vigente.
O contrato de matrícula poderá ser rescindido pelo estudante, a qualquer tempo,
desde que em dia com suas obrigações, sendo imprescindível a solicitação de
transferência, cancelamento ou desistência de matrícula por escrito, através de
instrumento próprio, observadas as disposições legais e o Regimento Geral da
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX.

O estudante será responsável pelo pagamento da mensalidade referente ao
mês de formalização de seu pedido. O estudante pagará pelo cancelamento do
contrato uma multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o total das parcelas
da semestralidade vincendas.
32. CANCELAMENTO

OU

DESISTÊNCIA

DA

MATRÍCULA

PELO

CONTRATANTE:
a) Até os 20 (vinte) dias anteriores ao início das aulas será devolvido ao
CONTRATANTE o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago,
destinando-se o valor retido de 25% (vinte cinco por cento) pela CONTRATADA
à compensação de custos operacionais; b) Entre o vigésimo primeiro e o décimo
dia anteriores ao início das aulas, será devolvido ao CONTRATANTE o
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago, destinando-se o valor
retido pela CONTRATADA a compensação custo operacionais.
A ausência ou abandono do curso não exime o estudante das obrigações
assumidas por força do contrato de prestação de serviços educacionais firmado
com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
Os

encargos

educacionais

(valor

da

semestralidade)

são

FACX.
devidos

independentemente do número de disciplinas a serem cursadas pelo estudante,
tendo em vista o regime seriado adotado pela Instituição e a disponibilidade do
serviço. O pagamento das parcelas deverá ser efetuado através de boleto
bancário até a data do vencimento. Caso o boleto não chegue a suas mãos até
03 (três) dias antes da data do vencimento, o estudante deverá entrar em contato
com a Tesouraria da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia

FACX. No valor da semestralidade escolar, não estão incluídos os
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valores referentes às dependências cursadas pelo estudante, sendo que estas
serão cobradas à parte e pagas nas datas do vencimento das parcelas da
semestralidade, conforme regulamentação interna.
Para requerer a segunda chamada o estudante deverá pagar uma taxa no Setor
Financeiro,

independentemente

do

valor

de

sua

parcela

mensal.

OBSERVAÇÃO: As normas aqui expostas serão interpretadas em consonância
com as cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais, formando
entre o estudante e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e
Amazônia

FACX. São considerados débitos com a Faculdade de Ciências

Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia

FACX o não pagamento das parcelas

da semestralidade, os danos ao seu patrimônio não ressarcidos e a retenção
indevida de livros da biblioteca ou de qualquer material de ensino pertencente à
IES. Os estudantes em débito com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
do Xingu e Amazônia

FACX poderão ter seus nomes no cadastro do SPC -

Serviço de Proteção ao Crédito e Serasa.
FIES
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
FACX não está aderida ao Programa de Financiamento Estudantil

FIES, para

possibilitar a formação de seus estudantes nos cursos de graduação. Até 100%
do valor do curso pode ser financiado, porém, está previsto a inicialização do
processo para adesão.
O Financiamento é concedido a estudantes regularmente matriculados
em cursos de graduação que tenham sido positivamente avaliados pelo MEC. É
importante ressaltar que todo o processo seletivo dos estudantes é definido
exclusivamente pelo MEC.
PROUNI

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
FACX, por meio de sua mantenedora, não aderiu ao PROUNI - Programa
Universidade para Todos, porém, está previsto a inicialização do processo para
adesão.
O PROUNI é um programa do Governo Federal, gerido pelo Ministério da
Educação e destinado à concessão de bolsas de estudo para cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de
ensino superior.
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BOLSA DE DESEMPENHO
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Xingu e Amazônia
FACX concede Bolsa de Desempenho Acadêmico aos estudantes que se
destacam em seu curso, a cada semestre.
Os descontos são para os primeiros, segundos e terceiros colocados em
cada curso, variando o percentual estipulado pela Faculdade.
As bolsas são concedidas aos primeiros classificados pelo Índice de
Desenvolvimento Acadêmico semestral de cada curso, considerando também
outros requisitos definidos em Portaria regulamentadora específica, garantindolhes um desconto nas mensalidades para o período letivo seguinte ao cursado.
Os resultados são divulgados no Quadro de Aviso da Faculdade e os
estudantes contemplados deverão comparecer no Setor Financeiro para
preenchimento do formulário próprio.
Só não concorrem às bolsas os estudantes do 1º período de cada curso.
BOLSA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Programa de Iniciação Científica da FACX, destinado aos estudantes
regularmente matriculados, objetiva proporcionar a sua participação em
atividades de pesquisa sob a orientação de um docente da Faculdade, iniciando,
assim, o estudante no domínio do método científico.
Esse programa tem participação voluntária ou através do Sistema de
bolsas da FACX, definido em Edital próprio do Núcleo de Pesquisa e PósGraduação.
TAXAS SOBRE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Não existe uma taxa a ser paga pelo estudante referente aos serviços que
a Faculdade presta na forma de atos administrativos ou expedição de
documentos.
Altamira- PA, 10 de maio de 2022.

Odair de Pinho
Diretor Geral da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais do Xingu e Amazônia FACX
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