Manual
do Aluno

Olá, alun*s
Descomplica!
Seja bem-vindx a sua Faculdade!

Espero que você esteja animado para começar! Você
acabou de se tornar nosso aluno e o passo agora é
entender sua jornada de universitário. Estaremos juntos nos
próximos anos e queremos te explicar como sua faculdade
funciona, como a plataforma de ensino está estruturada e
quem você deve acionar se tiver alguma pergunta.
Neste manual, você vai ficar por dentro de todas
as informações para iniciar seu ano letivo. É muito
importante que você leia com cuidado todas as páginas,
anote qualquer tipo de dúvida, mas, principalmente, não
fique tímido ou com receio de entrar em contato sempre
que precisar. Temos uma equipe pronta pra te ajudar
nessa jornada.
Queremos que este seja o melhor momento da
sua vida e vamos fazer de tudo para que você se
desenvolva muito e realize todos os seus sonhos!

Daniel Pedrino
Reitor e um cara
bem descomplicado
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Pra começo
de conversa
1
Histórico do Descomplica
Acreditamos que a educação pode e deve ser mais inclusiva.
Por isso, surgimos em 2011 com o objetivo incansável de transformar
a vida de milhares de brasileiros. Só nos primeiros dois anos,
ajudamos mais de 2 milhões de alunos a se prepararem para o Enem
e ingressarem em faculdades públicas e privadas. Deu certo? Deu!
De lá pra cá, passamos a ter vários tipos de curso e nunca
paramos de inovar.

Manual do Aluno

5

O maior hub
de educação
do Brasil

+5 milhões

+1,2 milhão

+240 mil

de visitas mensais no site

de downloads

assinantes

+200 milhões

+2,6 milhões

+900 mil

de views

de fãs

seguidores

Pra começo de conversa
1
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A Faculdade
Descomplica
Sabe todas aquelas barreiras que podem surgir na hora de fazer uma
graduação? Falta de grana, de tempo ou até de paciência pra entender
o jeito difícil do professor falar? Então, isso não existe na Faculdade
Descomplica. Somos uma faculdade online, por isso, pode esquecer
aquele formato frio e careta de ensino a distância. Aqui, você tem
contato direto com a sua turma e com os professores, além de uma
metodologia superprática e multidisciplinar. Acreditamos na tecnologia
como forma de aproximar as pessoas e gerar conhecimento, não como
forma de distanciamento.
O MEC utiliza conceitos para avaliar as instituições de ensino superior,
sejam públicas ou privadas. É um processo de muitos meses e de
muitos detalhes até estarmos aptos a trabalhar como uma faculdade.
Mas o resultado desse trabalho é que recebemos nota 5 em nosso
processo de credenciamento, a maior nota da avaliação! O Ministério
da Educação já confiou na seriedade do nosso trabalho.
Agora é a sua vez!

Confere nesse vídeo por que a
nossa faculdade é diferente 

Pra começo de conversa
1
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Nosso
Manifesto
Somos o Descomplica. Nativos digitais.
Viemos para romper com a categoria de
ensino online e graduação a distância.
Abusamos de tecnologia para reforçar a ponte entre o professor
e o aluno, permitindo que o aprendizado aconteça a qualquer
momento, respeitando o tempo e o contexto real de cada pessoa.
Nossa pedagogia é nova. Bebemos na fonte do entretenimento, da
cultura popular e do mercado de trabalho para criar aulas diferentes,
divertidas, que conectam os estudantes ao presente e os projetam
para o futuro.
Nosso objetivo é impulsionar o aprendizado de nossos alunos para
que eles sejam capazes de resolver problemas reais, desenvolver
habilidades técnicas, sociais e emocionais para atuar imediatamente
no mercado profissional, desde o dia 1 com a gente.
Somos feitos para todo mundo. Nosso preço é direto, objetivo e
cabe no bolso da maioria dos brasileiros. Com a gente, o complexo é
divertido, a distância é próximo, o excelente é acessível.

Pra começo de conversa
1
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Onboarding
2
Virei aluno. E agora?
Vamos lá! O onboarding é o seu embarque, seu primeiro passo na
Faculdade Descomplica. Se você recebeu esse material é porque
já fez sua matrícula. Agora, nossa equipe de Felicidade do Aluno
vai levar você aos primeiros passos da sua jornada, combinado?
Você vai receber o acesso à plataforma de ensino, será orientado
sobre o seu funcionamento, datas importantes, meios de contato
com coordenadores, tutores e equipe, além de receber conteúdos
exclusivos que já irão dar aquele gás na sua carreira.
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Aula
Inaugural
3
A aula inaugural é o dia 1 da Faculdade. Tá ansioso, né? Neste dia
você já terá seu primeiro acesso à plataforma. Organizamos uma
aula incrível, com professores de peso, para fazer esse dia ser
inesquecível! Você poderá assistir tudo online, ou então agendar
uma visita à sua unidade de experiência e assistir a transmissão
nesse espaço que é todinho seu.
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A partir deste dia, você pode iniciar sua trajetória de
desenvolvimento. Todas as disciplinas contratadas por você no
semestre estarão disponíveis na plataforma. Nesta etapa, você terá
apoio dos tutores das disciplinas para tirarem dúvidas e te orientarem
sobre a melhor forma de seguir no curso. Ele será seu braço direito,
pode contar com ele! Assista tudo quantas vezes quiser e no seu
tempo. Os exercícios e simulados também ficam disponíveis na
plataforma e são desbloqueados à medida que você evoluir nos
seus estudos.
No fim do semestre, você terá uma prova, que vai ser feita
pessoalmente, na sua Unidade de Experiência. Não se preocupe, pois
nossas avaliações serão 100% digitais e você pode usar os computadores
da sua unidade, tá bem? Temos um capítulo neste manual explicando
nosso sistema de avaliação, clique aqui para saber mais.
Avaliação recebida? Então, depois disso, teremos o período de
fechamento do semestre, onde os professores irão lançar suas notas
no sistema e você poderá receber seu microcertificado (temos um
capítulo exclusivo para este tópico). É muito importante que você
entenda como utilizar esse benefício da Faculdade Descomplica para
conseguir as melhores vagas de emprego.
No semestre seguinte, você já poderá fazer sua rematrícula e
selecionar as disciplinas que irá cursar. Isso pode ser feito no
ambiente de Secretaria Digital, lá na plataforma de ensino. Ali, você
também poderá acessar seu boletim, histórico do curso, histórico de
pagamentos efetuados e pendências financeiras (caso existam).

Aula Inaugural
3
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Período
de Aulas
4
Seu período letivo começou… E aí?
A gente quer ficar perto de você. O estudo é online, mas você nunca
sentirá a distância. Sabemos que estudar desse jeito exige disciplina e
muita organização. Por isso, os primeiros vídeos que recomendamos
que você assista não são as disciplinas obrigatórias. Ficou surpreso?
Calma que a gente explica.
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Nós preparamos o Guia do Estudo Perfeito, com conteúdos
exclusivos criados pelo Eduardo Valladares, um dos professores mais
feras do Brasil. Nele, o Vallad, como carinhosamente chamamos
aqui na facul, dá dicas de organização e planejamento e te ensina a
estudar pra que você alcance grandes resultados. Comece por esses
vídeos e depois conta pra gente o que achou!
Antes de começar, veja também os vídeos que seu coordenador
preparou: eles são fundamentais! Você poderá conhecer os
professores, entender como seu curso está estruturado, como será
avaliado e como sua carreira pode ser impulsionada por meio dos
conteúdos da Faculdade Descomplica.
Tem dúvidas sobre a plataforma? Algum problema técnico? Dúvidas
sobre boletim, vida acadêmica, e por aí vai? Nossa equipe de
Felicidade do Aluno estará sempre disponível para te ajudar. Dúvidas
sobre as disciplinas? Exercícios? Precisa de reforço? Os tutores irão
te encorajar durante todo processo a seguir em frente e a ter
confiança nos seus estudos.

Período de Aulas
4
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Nosso projeto
pedagógico

Os Projetos Pedagógicos dos cursos estão estruturados para
que você também desenvolva competências, tipo: inteligência
emocional, capacidade de negociação, comunicação interpessoal,
flexibilidade, empatia, espírito de equipe e por aí vai. Evoluir nisso
é superimportante para que você seja um profissional mais
valorizado no mercado de trabalho!
O que a gente faz de diferente é a forma de apresentar esses temas.
Pra isso, a gente usa recursos de mídia digital que ficam disponíveis
lá no Ambiente Virtual de Aprendizagem, como você vai ver já, já.
São textos, videoaulas, áudios, gamificação e outros recursos. A ideia
disso é também te ajudar a evoluir em questões como motivação,
hábito de leitura, capacidade de autogestão e qualidade da
aprendizagem.

Período de Aulas
4



Manual do Aluno

14

Tá bem, mas...
Como o curso está
estruturado?
Videoaulas exclusivas

+

Materiais de apoio
Exercícios + Simulados + Estudos de caso

+

Prova

Período de Aulas
4
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Videoaulas
gravadas

Tudo bem leve, indo direto ao ponto, unindo teoria e prática,
e bem rapidinho: só leva de 5 a 8 minutos. Além das aulas
gravadas, a partir de necessidades e características de cada
disciplina, serão disponibilizadas aulas ao vivo como apoio.
Depois elas também estarão lá no portfólio de atividades e
vídeos dos cursos de graduação.

Materiais
de apoio

Tem de tudo: exercícios de fixação múltipla escolha,
simulados, estudos de caso reais e por aí vai. Assim, o projeto
da Faculdade Descomplica pode ser baseado em produção
de material didático, como textos de referência, cenários,
estudos de casos, questões abertas, questões reflexivas e
questões de respostas diretas, com apoio de vídeos para
demonstrações, apresentações de temas e ilustrações.

Atividades
extras

Tudo isso será combinado com você, e seu tutor será
responsável por essa comunicação. Não se preocupe!

nas unidades de
experiência ou online

Fórum

Você vai poder tirar todas as dúvidas e trocar aquela ideia
com os outros alunos.

Prova

Vai rolar apenas 1 prova no fim do semestre, beleza?

Período de Aulas
4
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Aprendizado Baseado
em Solução de Problemas
Objeto: Para Pensar e Responder
Foi estruturado no AVA pra que você desenvolva habilidades
construindo documentos, relatórios, elaborando diagnósticos e
propostas de soluções de maneira coletiva e de corresponsabilidade.

Aprendizado
com os Pares
Objeto: Fórum de Discussão
A ideia é que em cada aula você possa discutir temas e contribuir com
outros comentários, gerando um debate construtivo com mais alunos.

Aprendizado com
Trabalho em Grupo
Objeto: Fórum de Discussão e Para Pensar e Responder
Os dois objetos têm a intenção de desenvolver trabalhos de forma
coletiva, sendo o Fórum voltado para debates e o Para Pensar e
Responder, para construção de respostas, de posicionamentos coletivos,
em que cada aluno é responsável por partes do projeto ou atividade
desenvolvida.

Período de Aulas
4
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Aprendizado com
Atividades Individuais
Objeto: Autoavaliação
A partir desse objeto de aprendizado disponível no AVA a cada aula,
você pode verificar o seu aprendizado sobre os temas tratados,
discutidos e desenvolvidos. A partir de questões de múltipla escolha,
você vai ter o feedback dos acertos ou erros. Depois que tiver
o índice de acerto, poderá ser orientado a desenvolver alguma
atividade ou ação para aprimorar o seu desempenho.

Desenvolvimento
de Análise e Avaliação
Objeto: Fórum de Discussão
A partir do objeto Fórum, disponível no AVA, você pode desenvolver
a análise de posicionamento do resto da galera. A ideia é que você
também tenha um tempo pra ler e pensar sobre o que outros alunos
estão comentando, de acordo com o que você já aprendeu.
É um papo construtivo!

Período de Aulas
4
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Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)
Todo conteúdo é acessado on line. Assim, fica muito mais fácil estudar
a qualquer hora e no lugar que for melhor pra você.

Os materiais didáticos são acessíveis para alunos com deficiência visual.

As videoaulas estão todas legendadas para atender os alunos com
deficiência auditiva.

As metodologias de aprendizagem têm tudo a ver com os objetos de
aprendizagem disponíveis na plataforma AVA.

Período de Aulas
4
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Pode ser acessado pelo celular ou computador e nem precisa ter
a melhor internet do mundo!

Em cada aula, são disponibilizadas atividades pra que você consiga
dominar ainda mais o conhecimento, aplicá-lo em exemplos mais
concretos, discutir o tema em grupo, desenvolver projetos e muito mais.

Todo material didático é embasado em textos de referência, cenários,
estudos de casos, questões abertas, questões reflexivas e questões
de respostas diretas, com apoio de vídeos para demonstrações,
apresentações de temas e ilustrações.


Período de Aulas
4

faculdadedescomplica.com.br
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Unidade de
experiência.
Só vem!

Quer saber quando você deve comparecer à nossa unidade de
experiência? A resposta é simples: quando você quiser! Só no
período de provas que a presença é obrigatória, fora isso, você
pode agendar uma visita pelo site, sempre que estiver a fim de um
ambiente novo pra estudar, encontrar amigos, marcar um papo com
o professor, trabalhar ou participar de algum evento nosso. Rolam
várias palestras, workshops e outras atividades ao longo do ano.
Você vai ficar sabendo de tudo por meio da plataforma, combinado?
Nossas unidades são maneiríssimas, supermodernas, com coworking,
bem confortáveis e prontinhas pra te receber! Será sempre bem-vindo!

Período de Aulas
4
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Você, estagiário
No estágio, você vai se desenvolver ainda mais e colocar em prática
tudo o que vem aprendendo. Se for obrigatório, ele deve ser
cumprido ao longo do curso, de acordo com a carga horária definida.
Você pode ter essa experiência profissional em organizações,
instituições não governamentais, em escolas e em outras instituições
e associações em que o seu conhecimento se aplique.

O estágio contempla duas modalidades:
A) Observação

B) Prática

Você pode acompanhar

Você pode exercer uma atividade

um profissional da área em suas

que tenha a ver com a sua formação

atividades. Assim, poderá comparar

acadêmica, tendo a supervisão de

os ensinos com o que é feito

um profissional da área. A ideia é

na prática.

você vivenciar a sua área de atuação,
colocando a mão na massa.

O Coordenador do Estágio vai supervisionar essa sua experiência e
avaliar os relatórios. As especificações sobre a prática de estágio constam
em regulamentação própria, aprovada pelo Colegiado do Curso.

Período de Aulas
4
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Atividades
complementares
Aquele “up” na formação
Aqui, a gente chama de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.
Elas têm o objetivo de ampliar ainda mais a sua formação e deverão
ser cumpridas ao longo do curso, de acordo com a carga horária
orientada no Projeto Pedagógico. Com essas atividades, o seu
currículo já sai na frente, além de te ajudar muito a se aprofundar no
que você já vem aprendendo ou ampliar o seu olhar pra novos tipos
de conhecimento.

Olha só no que as atividades vão te ajudar:
 A ser um profissional com visão mais crítica, reflexiva e criativa.
 Você vai desenvolver uma formação científica e técnica mais
sólida; e, claro, isso vai te ajudar a estar mais preparado para o
que o mercado exige de um profissional nos dias de hoje.
 Você vai ter a chance de conhecer e conviver com outras pessoas.
 Vai ganhar mais autonomia individual e profissional.
 Compreender a importância do ensino, da pesquisa, da extensão
do conhecimento e da prática profissional.

Período de Aulas
4
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Dá pra escolher
as disciplinas?
Ó, dúvida cruel!
Nossa grade curricular é fixa. Todo semestre você vai ter 5 disciplinas
disponíveis na plataforma, seus semestres são temáticos e estão
distribuídos por módulos.
Todo mundo será matriculado em disciplinas por semestre, mas dá
pra avançar em atividades que garantam microcertificados para as
competências e habilidades desenvolvidas, tudo bem?
Ah! Também vai ter uma definição de Perfil Individual pelas
Competências e Habilidades que você desenvolveu nesse tempo,
com a possibilidade de geração de um currículo.

Período de Aulas
4
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Avaliação



5
Sistema de Avaliação
Você será avaliado ao longo de todo o período de aulas. Como?

Através de atividades programadas em cada componente curricular,
utilizando escala de 0 (zero) a 10 (dez), graduada de 0,5 (meio)
em 0,5 (meio).
No semestre letivo, tem uma PROVA e OUTROS tipos de avaliação
(definidos pelos professores do componente curricular incluídos nos
respectivos planejamentos).
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A Prova vale 6,0 pontos e os outros tipos
de avaliação somarão 4,0 pontos.
O aluno que conquistar uma nota final igual ou maior que 6,0, além
de 75% de frequência*, às atividades de efetivo trabalho acadêmico
programado serão aprovados.

Notas finais
 Quem tira nota igual ou maior que 6,0 é aprovado
 Quem tira menos de 6,0 é reprovado
 Quem cometer algum tipo de fraude durante

≥ 6,0

Aprovado

a avaliação, receberá nota zero

< 6,0

Menos de 75% de
frequência nas atividades
do AVA e presenciais?

Reprovado

Reprovação automática! Fique de olho, hein!

*Nos cursos na modalidade Educação a Distância, a participação em todas as atividades desenvolvidas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem será levada em consideração como critério de frequência para cada disciplina. Alguns pontos
de destaque: postagem de trabalhos e atividades, participação em fóruns e chats, resposta a questionários e outros
possíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem e ativos na trilha formativa do aluno.

Avaliação
5
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Recurso de nota
na prova presencial
Não concordou com a sua nota?
Você pode pedir uma revisão, até dois dias úteis após
a divulgação da nota.

Faltou à prova?
Você pode fazer um requerimento da prova substitutiva, até 01 dia
após a data da prova oficial que você perdeu. Mas, atenção! Precisa
justificar, se não sua nota será zero.

Avaliação
5
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Como ganhar
microcertificados?
Essa é sua jornada dentro do AVA. Conforme for consumindo os
conteúdos, você avançará na sua jornada. Os níveis 1 e 2 te retornam
badges na plataforma. Ao alcançar o nível 3, você desbloqueia
seu microcertificado.

Nível 1 Interessado
25% de todo o conteúdo consumido
Nível 2 Entusiasta
50% de todo o conteúdo consumido
Nível 3 Especialista
100% de todo o conteúdo consumido

Aprovado

Micro
certificado

Média final igual
ou maior que 6

Avaliação
5

Compartilhável
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Trabalho
de Conclusão
de Curso
Pra ficar ligado
O Trabalho de Conclusão, quando obrigatório, deve seguir
as diretrizes curriculares do Projeto Pedagógico do curso.

Dependências
Aquela que ninguém tá a fim
de encarar, né?
O aluno poderá cursar até 3 (três) disciplinas em regime
de dependência (DP) por semestre letivo, com custo
adicional de R$ 40 reais.

Avaliação
5
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Colação
de grau

Uhul! Chegou a hora!
Esse é um grande momento! É quando o aluno recebe o seu novo
grau, após concluir o curso. Chega até aqui quem tiver cumprido
todas as exigências do Projeto Pedagógico e não tiver atividades
pendentes.
A gente envia o certificado em formato digital, devidamente assinado
e registrado, pro aluno usar quando e onde precisar ao longo sua
vida profissional!

Avaliação
5
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Ei, tem
mais coisa pra
você saber...
6



Planos de Curso
Os cursos da Faculdade Descomplica são organizados em módulos
temáticos, cada um contendo uma série de disciplinas.
A cada módulo, o aluno vai desenvolver diferentes habilidades e
competências que serão relevantes para sua formação profissional,
e que também serão valorizadas ao buscar oportunidades de
trabalho durante o curso.
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Administração

Plano de curso

No Curso de Bacharelado em Administração, preparamos profissionais
para atuação em várias áreas de uma empresa, não importa o seu
porte. Podemos dizer que é um curso generalista, o que já contribui
muito para a entrada no mercado de trabalho.

Ciências Contábeis

Plano de curso

No Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, ajudamos a formar
contadores críticos e reflexivos, capazes de buscar soluções alternativas
na prestação de serviços. O objetivo é desenvolver profissionais que
possam atender às rápidas transformações do mercado.

Pedagogia

Plano de curso

No Curso de Licenciatura em Pedagogia, ajudamos a preparar
educadores incríveis para a educação básica, principalmente para
a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Nosso
objetivo é não só ter professores de qualidade dentro da sala de aula,
mas também pessoas capazes de assumir a orientação, gestão e
supervisão escolar.

Recursos Humanos

Plano de curso

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos,
ajudamos a formar profissionais que contribuam para o crescimento
das empresas, mediando seus objetivos e os de seus funcionários.

Ei, tem mais coisa pra você saber
6
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Programa de
Nivelamento
Se organizar direitinho,
todo mundo aprende!

A ideia é ajudar os alunos a evoluírem! Vamos oferecer algumas
atividades autoinstrutivas a quem precisa desenvolver suas
competências básicas de leitura, escrita e raciocínio
lógico-matemático.
As atividades deverão ser realizadas fora do tempo de aula e,
qualquer dúvida, é só agendar um horário com os professores de
plantão. Também dá pra fazer essas perguntas usando canais de
comunicação com os tutores, com os professores e coordenadores
disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem, além de
outros alunos.

Ei, tem mais coisa pra você saber
6
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Aproveitamento
de Estudos
Tem algo que você já aprendeu em outro lugar?
Você poderá solicitar o aproveitamento de disciplinas já cursadas para
a graduação em Instituições de Ensino Superior, dentro do prazo do
Calendário Escolar. Pra isso, deve apresentar os seguintes documentos:
 Histórico Escolar

 Ementa das disciplinas a
serem avaliadas, assinada

 Documento que comprove a
média mínima para aprovação

pelo órgão responsável da(s)

na(s) IES de origem

IES de origem

Atenção a essas informações, hein!
 E você poderá utilizar até 3 (três) disciplinas para dispensa de
01 (uma) disciplina na Faculdade Descomplica.
 A(s) disciplina(s) já utilizada(s) para dispensa não poderá(ão) ser
reutilizada(s) em outros aproveitamentos de estudos no mesmo
curso da Faculdade Descomplica.
 A(s) disciplina(s) utilizada(s) para dispensa deverá(ão) equivaler,
no mínimo, a 75% da carga horária da disciplina a ser dispensada
na Faculdade Descomplica.
Obs.: a matrícula em disciplina de semestres posteriores ao que o aluno esteja matriculado
fica sujeita a disponibilidade pela IES.

Ei, tem mais coisa pra você saber
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Saindo de outra faculdade pra entrar
na Faculdade Descomplica? Chega junto!
Quem já estuda em uma outra Instituição de Nível Superior e quer
ser transferido para um dos nossos cursos, deve fazer a inscrição no
site da Faculdade Descomplica. Só precisa ficar de olho no prazo do
Calendário Escolar e anexar os documentos (originais) listados aqui:
 Histórico escolar da instituição de origem
 Declaração de matrícula ou de Vínculo ou de
Regularidade Acadêmica
 Planos de Ensino ou Programas das Disciplinas
cursadas com aproveitamento
 O resultado da análise curricular será apresentado ao candidato
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, exceto no período de
recesso escolar.

Transferências
Não rolou aquele match com o
curso que escolheu?
A notícia é boa! Você pode fazer uma troca se houver vaga no curso
desejado e se estiver dentro do prazo previsto no Calendário Escolar.
A gente vai avaliar e aprovar, ou não, a transferência interna.
Se o pedido for negado, não se preocupe! Você poderá se matricular
em outro curso da Faculdade Descomplica. Daí você vai passar por
um processo seletivo, dentro das normas da IES.

Ei, tem mais coisa pra você saber
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Para matrícula, o candidato deverá enviar pelo site os seguintes
documentos, assim como aceitar os Termos do Contrato de Prestação
de Serviços e efetuar o pagamento do valor da primeira parcela.
 RG

 Histórico Escolar e
Certificado do Ensino Médio

 CPF
 Certidão de Nascimento
ou de Casamento

 Comprovante de Residência
 1 (uma) foto 3x4

E se precisar dar uma paradinha em alguma
disciplina ou até mesmo no curso?
Em primeiro lugar, vamos sentir sua falta.

Mas não precisa se

preocupar porque é bem simples. Você pode solicitar o “trancamento”
de disciplinas até o dia 15 de cada mês. Assim, a sua mensalidade do
mês seguinte não será cobrada. Lembrando que pra seguir no curso
você precisa manter-se matriculado em, no mínimo, 3 (três) disciplinas
no semestre, beleza?
Se você precisar trancar o curso inteiro, pode fazer isso a qualquer
momento. Estaremos ansiosos pra você voltar e, se retornar em até três
semestres consecutivos, nem precisa fazer o Processo Seletivo de novo.
O “trancamento” só não é possível se estiver com alguma mensalidade
atrasada. Quando quiser reabrir a matrícula, é só ir até a matriz curricular
no semestre do seu retorno.*
*você deverá se adequar à matriz curricular em vigor no semestre de seu retorno.
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Núcleo
de Apoio
Psico
pedagó
gico
Damos uma forcinha para
o bem-estar do seu aprendizado
Este é um espaço para acolher, ouvir e orientar você sobre possíveis
dificuldades acadêmica e/ou pessoal. Não é um tratamento
psicológico ou psiquiátrico, mas um lugar seguro pra você conversar.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atende alunos e professores,
individualmente ou em grupo, que buscam resolver problemas
referentes ao processo de ensino-aprendizagem. O atendimento
é feito dentro do tempo de plantão e agendamento prévio via
Ambiente Virtual de Aprendizagem, quando houver necessidade.

Ei, tem mais coisa pra você saber
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Solicitação
de documentos
Sem burocracia, por favor!
É rápido e fácil, só pedir pelo site. Você pode ir direto no AVA e
entrar na Secretaria Virtual pra obter e imprimir algumas declarações
com certificação de autenticidade comprovada, sem cobrança
de taxa, Tirar segunda via de diploma: tipo o histórico escolar,
comprovante de estudante e segunda via do diploma.
Você também poderá solicitar esses e outros tipos de declarações
acadêmicas e financeiras com assinatura. Pra isso, a gente só precisa ter
certeza de que está tudo certinho com a sua matrícula. É cobrada uma
taxa de envio pelo Correio, de acordo com a opção de envio escolhida.

Cancelamento
de matrícula
Deu ruim?
Se você optar pelo cancelamento, perde totalmente o vínculo com
a Faculdade Descomplica. Se desejar voltar, deve passar por um
novo Processo Seletivo.
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Licença médica
e outros afastamentos
amparados por lei
Um tempinho pra cuidar da saúde.
Se por algum motivo de saúde você ficar impossibilitado de acessar
o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), durante o período de
afastamento, as seguintes medidas podem ser adotadas:

1. Se a disciplina estiver em andamento, e algumas das atividades
já não estiverem disponíveis, você terá um novo prazo para
realizá-la diretamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem;

2. Se a disciplina não estiver em andamento, será sugerida uma
atividade para repor as notas das atividades vencidas durante
o período de licença;

3. Se você perder prova presencial, poderá pedir a prova substitutiva.
Você deve fazer a solicitação com um documento que justifique
e comprove a sua necessidade de afastamento, de acordo com a
legislação em vigor. Alguns documentos possíveis, de acordo com a
situação, são: atestado médico, declaração do superior militar ou
declaração de adoção. O pedido deve ser protocolado no site,
em até 10 dias, contados a partir do fato gerador, como a data de
aplicação da prova presencial, por exemplo.
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No caso de a solicitação ser instruída com atestado médico, este
documento deverá atender aos seguintes requisitos:

1. Ser em via original, na qual conste o nome do paciente;
2. Incluir a Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID);

3. Especificar o tempo de concessão da licença;
4. Conter local, data, assinatura e carimbo do médico atestante,
bem como número de seu registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).
O pedido poderá ser atendido desde que o período de licença seja
igual ou superior a 15 dias, e a solicitação tenha sido feita no prazo
máximo de 10 dias após o início da ocorrência do fato gerador, como
já comentamos aqui.
O prazo máximo para afastamento das atividades no semestre será
de até 90 dias. Se o tempo for maior que esse, o aluno deve trancar
a matrícula.
Lembrando que esse tratamento excepcional é só para casos de
afastamentos maiores que 15 dias. Se for até 14 dias, esse período fica
dentro da margem de 25% de faltas.
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Uso de recursos
da Tecnologia da
informação
1- Regras de uso do e-mail ou correio eletrônico
A Faculdade Descomplica disponibilizará para os seus alunos diversos
recursos tecnológicos vinculados a uma conta do Microsoft 365,
englobando, entre outros:
• Correio eletrônico e/ou e-mail e outlook incluindo calendário,
• OneDrive: Armazenamento e compartilhamento de arquivos,
• Teams: Chat com sistema de videoconferência colaborativa,
• Office Web, com: Excel, Word, Powerpoint e Onenote.
É de exclusiva responsabilidade do aluno que optar pelo uso de tais
recursos (“Usuário”) a gestão e uso de tais ferramentas. Pedimos
que avalie com atenção as disposições abaixo, que objetivam
assegurar eficiência e segurança para todos os usuários dos recursos
de tecnologia da informação e otimizar, preservar e resguardar a
Faculdade Descomplica de eventual uso indevido dos recursos de
informática.
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1. Toda informação gerada, recebida ou transformada pelos usuários
por meio dos recursos tecnológicos disponibilizados pela Faculdade
Descomplica é considerada de titularidade do Descomplica e, desta
forma, o Aluno declara ciência e concorda com que o Descomplica
possa acessar e monitorar tais informações.

2. O Aluno deverá formalizar a solicitação da conta de acesso
aos recursos tecnológicos junto ao time de Customer Success.
Uma vez gerada a conta do Usuário, este receberá a senha de
acesso. O Usuário fica ciente de que a senha de acesso é pessoal e
intransferível, devendo proceder de forma responsável, garantindo
o sigilo de sua senha de acesso, trocando-a obrigatoriamente por
ocasião da primeira utilização da conta. A Faculdade Descomplica
reserva-se no direito de solicitar a alteração periódica da senha,
conforme julgar necessário. O Usuário é responsável por qualquer
uso indevido da conta e da senha, mesmo que por terceiros, se
constatada negligência quanto ao seu sigilo.

3. O uso de correio eletrônico ou qualquer outra forma de
comunicação eletrônica de mensagens deve ser voltado para a
condução dos assuntos pertinentes às atividades da Faculdade
Descomplica.

4. Configura uso indevido qualquer tentativa de acesso não
autorizado ao sistema informatizado da Faculdade Descomplica, bem
como a caixas postais de terceiros ou envio de informações e senhas
para pessoas não autorizadas.
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5. O Usuário não deve utilizar o sistema de correio eletrônico para
enviar correntes, pirâmides, boatos, e outros, nem para molestar,
intimidar, assediar ou difamar outras pessoas. Da mesma forma, o
usuário deve evitar seu envolvimento em discussões ou polêmicas
("flame wars") com outros usuários de correio eletrônico (internos ou
externos).

6. É proibida a remessa ou arquivamento de material obsceno,
pornográfico e/ou de pedofilia, ofensivo ou que cause molestamento
ou tormento; propaganda comercial, particular, política e/ou
religiosa; mensagens do tipo corrente ou spam; atividades que
promovam a corrupção ou a destruição de dados de usuários (vírus
ou qualquer outro tipo de programa danoso); bem como qualquer
tipo de mensagem ou arquivo que viole ou possa caracterizar atos
criminosos ou ilegais, apologia a crimes, uso de drogas (incluindo
álcool), fumo e violência, apologia ao ódio e à discriminação
(incentivo à degradação de grupos étnicos ou instituições específicas
com base em religião, raça, nacionalidade, sexo, idade, deficiência
ou orientação sexual), terrorismo, profanação, difamação, linguagem
ofensiva, jogos on-line de qualquer natureza e/ou mensagem que, de
qualquer forma, tenha caráter não ético.

7. A Faculdade Descomplica poderá auditar o conteúdo arquivado,
recebido ou enviado pelo Usuário por meio dos recursos por ela
disponibilizados, preservando as garantias e direitos constitucionais,
nos limites necessários a salvaguardar o nome do Descomplica. A
Faculdade Descomplica respeitará a privacidade e os direitos dos
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Usuários na utilização dos recursos tecnológicos, reservando-se,
porém, no direito de preservar o uso adequado do sistema, a fim
de resguardar a integridade das informações e de manter o seu
gerenciamento, podendo exercer auditoria para efeito de apuração
de eventual uso indevido.

8. O Usuário não deverá acessar e/ou compartilhar informações ou
documentos de propriedade do Descomplica. Da mesma forma, é
vedado ao Usuário prestar declarações ou fazer depoimentos em
nome do Descomplica.

9. Caso o Usuário utilize os recursos da conta com caráter de rede
social(como, por exemplo, Youtube ou Google+), deverá zelar pelo
conteúdo de vídeos, postagens ou informações compartilhadas,
comprometendo-se a jamais divulgar informações, vídeos, imagens
ou dados que se enquadrem nas hipóteses do item 6 acima.

10. Constatada e caracterizada a utilização indevida da conta pelo
Usuário, a Faculdade Descomplica notificará, por escrito, o Usuário
para que cesse o uso indevido, reservando-se o direito de tomar
todas as providências administrativas disciplinares e/ou legais
cabíveis necessárias para solucionar a transgressão.
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11. O Usuário é exclusivamente responsável perante a Faculdade
Descomplica e terceiros pelo uso dos recursos tecnológicos da
conta, inclusive pelo conteúdo das mensagens e dos arquivos que
transmitir, arquivar ou postar, sendo certo que o monitoramento e
auditoria pela Faculdade Descomplica em nenhum aspecto terá o
condão de afastar ou mitigar a responsabilidade do Usuário nesse
sentido.

12. O Usuário se compromete a utilizar a conta de correio eletrônico
somente e tão somente se estiver de acordo com as regras acima. O
uso da conta pelo Usuário representará a sua expressa concordância
com esses termos e o compromisso de respeitá-los integralmente.

13. O acesso aos recursos tecnológicos será suspenso com o
trancamento da matrícula do Usuário, podendo ser reativada com
a retomada dos estudos. Em caso de cancelamento da matrícula
pelo Usuário, a conta será desativada. Após a conclusão do curso, o
Usuário poderá continuar utilizando a conta de correio eletrônico.

14. O Usuário declara ciência de que o Descomplica é qualificado
como instituição de ensino pela Microsoft, que os recursos
tecnológicos disponibilizados pela Faculdade Descomplica estão
atrelados à conta Microsoft do Descomplica e, portanto, (i) os
recursos disponíveis poderão sofrer alteração a qualquer momento,
inclusive serem excluídos da conta do Usuário; e (ii) os termos de
uso da Microsoft aplicam-se subsidiariamente às disposições acima
(https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.
aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7)
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2 – Recursos disponibilizados ao aluno pela
Microsoft
As requisições de criação de contas serão encaminhadas pelo time
de Felicidade do Aluno da Faculdade Descomplica. Basta entrar em
contato através do nosso chat e uma de nossas fadas irão te ajudar.

Nuvem de Recursos Principais
Plataforma do Office 365
Exchange Online
SharePoint Online
OneDrive

Office para a Web

Teams
Yammer acadêmico
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• Trabalhe em conjunto com coautoria em tempo real, salvamento
automático e compartilhamento fácil em seus aplicativos da Web
favoritos, no Word, PowerPoint e Excel.
• Fique em dia com seus e-mails com o Outlook para a Web e uma
caixa de correio de 50 GB.1
• Use o Microsoft Teams, seu hub digital que integra conversas,
chamadas, conteúdo e aplicativos necessários para a sua escola ser
mais colaborativa e engajada.
• Melhore os resultados de aprendizagem com recursos de
acessibilidade integrados e Ferramentas de Aprendizagem que dão
suporte a leitura, escrita, matemática e comunicação.
• Fique organizado com o OneNote, seu bloco de anotações digital.
• Fique conectado com o Teams de Classe e os Blocos de Anotações
do OneNote.
• Realize avaliações autênticas com o Forms.
• Habilite narrativas digitais com o Sway.
• Nunca fique sem espaço com o armazenamento pessoal ilimitado
na nuvem.2
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3- Centro de ajuda e treinamento para todos os
aplicativos do Office:
https://support.microsoft.com/pt-br/office?ui=pt-br&rs=pt-br&ad=br
Excel

Veja as novidades do Excel, baixe modelos e
obtenha dicas, ajuda e treinamento no Excel,
incluindo informações de profissionais nos
canais do YouTube.

Formulários

Crie um formulário em minutos, faça uma
pesquisa, compartilhe-o e analise seus
resultados.

Ajuda | Treinamento

Ajuda | Treinamento

Microsoft Teams

Configure, personalize e colabore em equipes Ajuda | Treinamento
e canais, trabalhe com postagens e
mensagens e inicie chats, chamadas
e reuniões.

OneDrive

Ajuda | Treinamento
Colabore com outras pessoas, armazene,
compartilhe, sincronize seus arquivos e
encontre ajuda, treinamento e dicas para usar
o OneDrive e o OneDrive for Business.
OneNote

Obtenha dicas sobre como criar e
formatar notas, desenhar e fazer esboços,
manter-se organizado, compartilhar e
sincronizar, e sobre como usar o OneNote
em seus dispositivos móveis.

Outlook

Configure e personalize o Outlook, crie e
envie emails, organize sua caixa de entrada e
gerencie seus emails, contatos, tarefas e
calendário.
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PowerPoint

Crie, compartilhe e cocrie apresentações,
crie slides, tabelas e animações e insira
imagens e vídeos.

Ajuda | Treinamento

SharePoint

Explore a experiência moderna do SharePoint
e saiba como encontrar e acompanhar sites
Ajuda | Treinamento
e notícias, criar sites, postagens e listas, criar
e compartilhar arquivos em uma biblioteca e
sincronizar arquivos e pastas do SharePoint.

Stream

Comece a enviar, categorizar e compartilhar
seus vídeos com o Microsoft Stream.

Sway

Crie um sway, adicione texto, imagens
e vídeos, projete e compartilhe seu Sway.

Ajuda | Treinamento

Ajuda | Treinamento

Word

Impulsione o seu projeto com modelos,
trabalhe com outras pessoas em
documentos e encontre ajuda,
treinamento e dicas para usar o Word.

Ajuda | Treinamento

Yammer

Mantenha-se conectado à sua rede e
descubra como compartilhar arquivos, obter
atualizações de sua empresa e se comunicar
usando o Yammer.

Ajuda | Treinamento

Centro de treinamento e apoio do Office:
https://support.microsoft.com/pt-br/office/ajuda-e-treinamento-deaplicativos-do-office-8b9042aa-7507-477b-b294-1b178b47c8e5?red
irectSourcePath=%252fpt-br%252foffice%252fad6e8490-f1a4-46e0-8338-3a55dd6416a8&ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
Fonte publica microsoft:
https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.
aspx?DocumentId=13681
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Regime Disciplinar
Papo sério, agora...
O corpo discente é composto
de alunos regularmente matriculados.
São direitos do corpo discente:
I.

Serem informados, antes de cada período letivo, dos programas
dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração,
requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e
critérios de avaliação;

II.

Utilizar dos serviços administrativos e técnicos oferecidos
pela IES;

III. Votar, podendo ser votado nas eleições do órgão de
representação estudantil;

IV. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos.
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São deveres do corpo discente:
I.

Participar das atividades de efetivo trabalho acadêmico,
aplicando a máxima diligência no seu aproveitamento;

II.

Observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se,
dentro e fora da IES, de acordo com princípios éticos
condizentes; considerando-se ambiente da IES o ambiente
virtual de aprendizagem;

III. A frequência obrigatória, conforme definido para cada curso;
IV. Zelar pelo patrimônio da IES.

Aplicam-se aos representantes estudantis nos
órgãos colegiados, as seguintes disposições:
I.

São elegíveis os alunos regulares, matriculados em,
pelo menos, três disciplinas;

II.

Os mandatos têm duração de um ano, permitida uma
recondução;

III. O exercício da representação não exime o estudante do
cumprimento de suas obrigações escolares.
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Quem vai
te ajudar nessa
jornada?


7

Professor
Dispensa apresentações, né? Esse é o profissional

Converse por:

que a gente seleciona pra ser uma referência

TELEGRAM-PLANE E-mail

no quadro de tutores presenciais e on line na

 Chat (AVA)

execução e desenvolvimento de cada uma das

 Hangout

disciplinas. Ele fica responsável por organizar as
atividades e acompanhar os resultados, de forma
geral. E podemos dizer: só tem fera!

Manual do Aluno 52

Tutor
É o gestor das turmas de uma disciplina

Converse por:

específica. Ele propõe atividades que possam

TELEGRAM-PLANE E-mail

contribuir para o aprendizado, acompanha

 Chat (AVA)

o desenvolvimento dos alunos, registra as

 Hangout

participações, tira dúvidas e, resumindo, ajuda a
diminuir possíveis dificuldades nessa trajetória.

Coordenador
É a pessoa responsável pela criação do curso,

Converse por:

então ele sabe absolutamente tudo! Você pode

TELEGRAM-PLANE E-mail

contar com ele para tirar dúvidas sobre a sua

 Chat (AVA)

carreira, dispensa de disciplinas ou qual matéria

 Hangout

priorizar em um momento específico.

Quem vai te ajudar nessa jornada?
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Atendimento
Se você tiver alguma dúvida ou problema para resolver sobre
a sua conta, o Ambiente Virtual de Aprendizagem ou algum
outro assunto, é só entrar na Secretaria Virtual ou no Chat do
AVA. Se quiser, pode enviar por e-mail também!

TELEGRAM-PLANE

socorro@descomplica.com.br

Secretaria Virtual

Chat de Atendimento

Quem vai te ajudar nessa jornada?
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FACEBOOK-SQUARE faculdadedescomplica
Instagram faculdadedescomplica

Faculdade
Descomplica

faculdadedescomplica.com.br

