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Missão:   

  

A formação de cidadãos éticos, profissionais competentes, com visão crítica da 

realidade, capazes de interagir com os demais setores da sociedade, conscientes da 

responsabilidade socioambiental de sua prática profissional.  
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1.  INSTITUIÇÃO  

  

  

1.1  CONHEÇA A NOSSA HISTÓRIA  

  

   

A Faculdade 2 de Julho foi criada no ano 2000 e assim como o Colégio 2 de Julho, fundado 

em 1927, é mantida pela Fundação 2 de Julho.   

  

A Fundação é uma entidade de direito privado responsável pela gestão das duas unidades e 

tem como missão desenvolver programas educacionais de acordo com os princípios éticos e 

uma visão reflexiva frente ao mundo e a vida. Entre esses princípios merecem destaque a 

promoção dos direitos e deveres dos indivíduos como membros da comunidade, o respeito 

pela dignidade e pelas liberdades fundamentais da pessoa humana, o fortalecimento de 

uma sociedade democrática, o preparo do cidadão e da sociedade para o uso e a criação de 

recursos científicos e tecnológicos, no sentido de possibilitar melhores condições de vida às 

populações, a preservação e a expansão do patrimônio cultural como um bem do povo e o 

reconhecimento de que a educação constitui um direito de todos, fortalecendo a 

consciência de responsabilidade pela formação de uma sociedade mais justa.  

  

A Faculdade é gerida por órgãos executivos e normativos.   

   

Na linha de execução estão a Diretoria Geral, a Diretoria Acadêmica, as Coordenações de 

Cursos, a Coordenação de Pós-Graduação, de Pesquisa e Extensão, a Assessoria de 

Comunicação e a Secretaria Acadêmica.  
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Entre os órgãos normativos, destacam-se: o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE, integrado pelos representantes da administração, da entidade 

mantenedora, docentes, discentes e da sociedade civil.  

  

1.2    MISSÃO   

  
 A Faculdade 2 de Julho tem como missão a formação de cidadãos éticos, profissionais 

competentes, com visão crítica da realidade, capazes de interagir com os demais setores 

da sociedade, conscientes da responsabilidade socioambiental de sua prática 

profissional.  

   

1.3  OBJETIVOS   

     

• Colaborar na formação integral do ser, na construção plena da cidadania, de acordo 

com os princípios de liberdade e responsabilidade;  

• Formar cidadãos éticos, líderes, empreendedores nas mais diferentes áreas do 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira;  

• Apoiar, por meio de suas atividades de ensino e extensão, o desenvolvimento 

harmônico e integrado da comunidade com vistas ao bem estar social, econômico, 

político e espiritual;  

• Ofertar o ensino superior em todas as áreas do conhecimento, comprometido com 

os princípios éticos, a qualidade e a excelência, e focado no aprendizado dos seus 

alunos;  

• Buscar participar do esforço de desenvolvimento do país, articulando-se com os 

poderes públicos e com a sociedade para o estudo de problemas internacionais, 

regionais e locais;  

• Constituir-se em uma instituição aberta à comunidade, livre e democrática, como 

centro de preservação do saber, da cultura e da história humana.  

  

1.4  CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 2 DE JULHO   

  

1.4.1 Administração  
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O Curso de Administração tem como objetivo contribuir para a formação do ser humano 

integral, nas suas dimensões pessoal e profissional, para que esteja apto a assumir posições 

de liderança na sociedade como empreendedor de seu próprio negócio ou em organizações 

privadas, públicas e da sociedade civil organizada, enfatizando o respeito à diversidade 

cultural, aos direitos humanos e à democracia.   

   

O curso visa preparar profissionais com o seguinte perfil:   

   

• Possuir uma visão ampla, profunda e articulada do conjunto das áreas de 

conhecimento, o que indica claramente a necessidade de uma formação 

multidisciplinar;   Visão estratégica, que enxergue além dos limites imediatos da 

ação cotidiana;   Capacidade de atuar coletivamente, liderando pessoas e equipes 

de trabalho; e Profundo senso de realidade, conectado às permanentes 

transformações sociais.  

  

Para tanto, são competências necessárias a todos os administradores egressos da Faculdade 

2 de Julho:   

  

• Identificar problemas, formular e implementar soluções;   

• Assumir o processo decisório das ações de planejamento, direção, organização e 
controle;   

• Desenvolver e socializar o conhecimento alcançado no ambiente de trabalho;   

• Desenvolver o raciocínio lógico, crítico e analítico sobre a realidade organizacional;   

• Formular e implementar projetos;   

• Aperfeiçoar o processo produtivo na direção do conceito de melhoria contínua;  

Identificar as forças e os elementos do ambiente externo que podem impactar a 

dinâmica da organização.  

  

Entre as principais habilidades necessárias para a atuação profissional, encontram-se:   

  

• A visão de conjunto;   

• Os relacionamentos interpessoais;   

• Liderança;   

• Criatividade e inovação;   

• Adaptação à transformação  

• Comunicação eficaz;  

• Resolução de conflitos;   Multiculturalismo.  

Os alunos do curso de Administração dispõem do Núcleo de Prática de Gestão para 

garantir o desenvolvimento das aulas prática da gestão.  
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1.4.2 Comunicação Social   

   

 → Habilitação em Jornalismo   

   

O Bacharel em Jornalismo é o profissional que exerce hoje uma das mais importantes 

funções na sociedade contemporânea. É através do seu trabalho que conhecemos os fatos 

mais importantes de cada dia e as tendências para o futuro. O jornalista busca a 

objetividade no registro e na divulgação dos acontecimentos. A ética e o bom senso são os 

principais balizas das atividades deste profissional, cuja atuação deve estar comprometida 

com a realidade histórica dos fatos e eventos.   

   

A Faculdade 2 de Julho forma profissionais preparados para apurar os acontecimentos, 

fatos e eventos, traduzir as opiniões, dados e manifestações de maneira clara para o público 

consumidor de informações. O egresso do curso está apto a investigar, selecionar e 

transmitir informações, apresentar os fatos e episódios de maneira contextualizada. E o 

principal: o curso forma Jornalistas que servem aos interesses da sociedade, sobretudo no 

tocante aos direitos humanos.   

   

O Bacharel em Jornalismo está apto a:   

• Compreender os mecanismos do processo de elaboração, emissão e recepção de  

mensagens e o seu impacto sobre os diversos setores da sociedade;   

 Interpretar mensagens emitidas entre e pelos diversos agentes sociais;   

• Atuar nos diversos meios de comunicação (rádio, revistas, jornal, tevê, internet, por 

exemplo), exercendo o seu papel social de maneira ética e crítica, sempre em defesa 

da cidadania;   

• Exercer as funções de repórter, editor, fotógrafo, pauteiro, entre outras;   

• Atuar como assessor de imprensa em diversos tipos de organizações, sejam elas 
privadas ou públicas, inclusive as chamadas instituições do terceiro setor; e   

• Planejar a comunicação de empresas, governos, movimentos sociais, sindicatos e 

demais organizações da sociedade.   

   

 Habilitação em Propaganda e Marketing   

   

Ao profissional de marketing compete ordenar informações e diagnosticar situações sobre o 

mercado, marcas e produtos para os clientes/empresas, através da realização de pesquisas 

de consumo, motivação, de concorrência e argumentos, entre outras. Cabe-lhe definir os 

objetivos e as estratégias de comunicação que devem ser usadas para solucionar problemas 

de mercado e de caráter institucionais para os clientes, além de avaliar e sugerir correções a 

partir dos resultados obtidos pelas pesquisas e estudos de cada situação/projeto.   
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O perfil do egresso deste curso inclui a capacidade de executar e orientar o trabalho de 

criação e produção de campanhas de propaganda e publicidade em diferentes tipos de 

veículos de comunicação; estar instrumentado para antes criar, realizar e interpretar as 

pesquisas que vão subsidiar a realização das campanhas.   

   

O egresso deve estar habilitado a dominar linguagens e competências estéticas e técnicas 

pertinentes às suas atividades, bem como saber identificar e analisar as mudanças sociais, 

políticas e econômicas, no âmbito global e especializado, e que influenciem, direta ou 

indiretamente, o ambiente empresarial. Precisa ter visão crítica das práticas e teorias 

referentes à propaganda e ao marketing, identificando a responsabilidade social da 

profissão e os compromissos éticos.   

   

O Bacharel em Propaganda e Marketing egresso da Faculdade 2 de Julho vai estar apto a:   

   

• Atuar em agências de publicidade e propaganda, empresas anunciantes, empresas 
de comunicação empresarial e assessorias de comunicação;   

• Criar, produzir, distribuir e analisar peças publicitárias para diferentes meios de 

comunicação;   

• Planejar soluções de comunicação de acordo com os objetivos institucionais, 
mercadológicos políticos ou sociais;   

• Elaborar e interpretar pesquisas de opinião e mercadológicas;   

• Reconhecer o papel dos meios de comunicação de massa na construção social da 
realidade;   

• Adotar os princípios éticos da profissão;   

• Interagir com profissionais de outras áreas de Comunicação Social.    

  

• Ele vai estar habilitado para proceder a contratação e acompanhar os serviços de 

fornecedores de produtos especializados ou não, em nível nacional e local, bem 

como adequar o uso dos recursos tecnológicos à prática das suas atividades, além 

de:   

  

• Realizar pesquisas de opinião, de marketing e de consumo;   

• Produção de textos e mensagens publicitárias com correção e clareza;   

• Avaliação de projetos de comunicação;   

• Planejamento, criação e acompanhamento de campanhas publicitárias;   

Identificação e adequação às novas tendências da ação publicitária.   

  

Os alunos do curso de Comunicação Social dispõe do Núcleo de Prática de Comunicação 

NPC e da Agência de Propaganda e Marketing da F2J para garantir a prática da 
Comunicação e da publicidade.  
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1.4.3 Direito   

    

O moderno Bacharel em Direito enfrenta grandes desafios decorrentes de outros aspectos 

de permanente modificação das relações sociais que se tornam mais complexas com o 

decorrer do tempo. Verifica-se, portanto, como necessário, um sólido aporte de 

conhecimento não apenas das disciplinas eminentemente jurídicas, mas, também, e cada 

vez mais, de áreas ligadas à análise da conjuntura social, política e econômica do País.   

  

O profissional do Direito atua, como Advogado, auxiliando, assessorando ou representando, 

em Juízo ou fora dele, pessoas físicas e jurídicas, no âmbito público e/ou privado, de acordo 

com as novas necessidades advindas da globalização dos mercados e das novas tecnologias 

associadas, podendo ser especializado nas áreas empresariais afins (comercial, trabalhista, 

previdenciária, internacional, constitucional, administrativa, tributária e criminal, entre 

outras). Exerce a advocacia a partir de sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB)   

   

Pode ainda exercer funções, cargos e empregos públicos, especializados ou não, privativos 

de bacharéis em Direito, mediante concurso público, precipuamente. Dentre os cargos 

jurídicos privativos de bacharel em Direito destacam-se os de membro da Magistratura, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, Delegado de Polícia, Procuradores Jurídicos e 

membros do Magistério Jurídico Superior.   

   

Assim, o perfil do profissional esperado é aquele que esteja apto ao exercício da profissão 
nos diversos ramos e modalidades das ciências jurídicas, engajado no contexto histórico e 
comprometido com o estudo da realidade brasileira, especialmente da região Nordeste e, 

particularmente, da Bahia; fundamentado no senso ético de responsabilidade social e apto a 
defender os interesses dos indivíduos e do Estado e desenvolver o relacionamento crítico 

entre a organização do Estado e os sistemas de controle adotados pela sociedade, com vistas 
a ser um agente propulsor do movimento político-cultural, centrado nos princípios de 

liberdade, de equidade e de justiça social, pautado na  defesa intransigente dos Direitos 
Humanos.   

Os alunos do curso de Direito  dispõe do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ para garantir o 
desenvolvimento das aulas da Prática Jurídica.  

  

1.4.4 Autorização e Reconhecimento dos Cursos pelo MEC   

  

   

DENOMINAÇÃO  HABILITAÇÃO  Integralização  

Mínimo  Máximo  
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ADMINISTRAÇÃO  

 Administração Geral   

   
-Autorizado a funcionar pela Portaria do MEC nº1.697 de  
03/12/1999;   
-Reconhecimento – Portaria do MEC nº223 de 07/06/06.  -
Renovação de Reconhecimento - Portaria do MEC nº737 de 
30/12/2013.   
  

  

  

  

  
4 

anos  

  

  

  

  
7 

anos  

  

  

  

  

  

  

  

  
COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 Jornalismo   

   
-Autorizado a funcionar pela Portaria do MEC nº1.156 de  
11/06/2001;   
-Reconhecimento – Portaria do MEC nº1087 de 14/12/06  -
Renovação de Reconhecimento - Portaria do MEC nº704 
18/12/2013.   
  
 Propaganda e Marketing   
   
-Autorizado a funcionar pela   
Portaria do MEC nº 2.148 de   
08/08/2003;   
 -Reconhecimento – Portaria do   
MEC n º 430 de 21.10.2011;  
-Renovação de Reconhecimento – Visita in Loco: Código do  
MEC  996523,Código da Avaliação 118974./ 2015 ;  
  

  

  

  

  

  

    

  

  
4 

anos  

  

  

  

  

  

  

  

  
7 

anos  

  

  

  

  
DIREITO  

 Direito   
   

-Autorizado a funcionar pela Portaria do MEC nº 2.032 de 
15/07/2002;   
 -Reconhecimento – Portaria do MEC nº 292 de 04/04/07   
-Renovação de Reconhecimento – Vista in loco código 
MEC929986, Código da Avaliação112865/2015  

    

    

  

  

  

  
5   

anos  

  

  

  
8   

anos  

   

    

1.5  COORDENAÇÃO DO CURSO  

   

Todos os cursos da Faculdade 2 de Julho dispõem de uma Coordenação, responsável por 

sua gestão acadêmica.   

  

1.6  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO   

   

 A Faculdade 2 de Julho funciona de segunda a sexta, das 6:30 às  21:45 h.   
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O Setor Financeiro da instituição funciona de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 13h às 

21h.   

    

2.  SERVIÇOS DISPONIVEÍS AO ESTUDANTE   

   

A Faculdade 2 de Julho mantém as seguintes áreas de atendimento ao estudante:  

  

  

 
    

2.1  DIREÇÃO ACADÊMICA  

  

A Diretoria Acadêmica tem como função dirigir as atividades acadêmicas da Faculdade 2 de 

Julho, planejando e controlando a execução dos trabalhos e avaliando os resultados das 

áreas que compõem a Estrutura de Atendimento ao Aluno.   

  

2.2  SECRETARIA ACADÊMICA  

  

Órgão de apoio acadêmico, responsável por planejar, organizar, supervisionar e controlar a 

vida acadêmica dos alunos. Além de produzir e guardar os documentos, zelar pelo 

cumprimento da legislação, a secretaria costuma ser o primeiro contato da instituição com o 

seu público.  

  

A Secretaria Acadêmica está disponível para atendimento ao aluno das 6:30h às 21h.  

  

Compete à Secretaria Acadêmica realizar os seguintes serviços:  

  

  

P ó s - Gradua çã o   Biblioteca   Secretaria    
Acad ê mica   

N ú cleo de Assist ê ncia  
ao Estudante  - 

  NAE   

Servi ç o de Atendimento   
   ao Estudante  - 

  SAE   

N ú cleo de Atendimento   
ao  Professor  - 

  NAE   

Servi ç o  Á udio visual   

Pesquisa e extens ã o   Coordena çã o    
de curso   

  Administra çã o   

  Direito   

Jornalismo   

Propaganda e   
  Marketing   

Dire çã o Acad ê mica   
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2.2.1 MATRÍCULA   

  

MATRÍCULA ACADÊMICA   

   

A matrícula é o ato formal de ingresso do estudante no curso e de vinculação à Faculdade 2 

de Julho, constituindo-se vínculo contratual bilateral, gerando direitos e deveres entre as 

partes e a aceitação pelo matriculado, das disposições contidas no Regimento Geral, e nas 

normas Faculdade 2 de Julho.   

   

Observação: o estudante menor deve ser acompanhado, no ato da matrícula financeira, 

pelo pai, mãe ou responsável legal, para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. Na ausência destes, pode assinar, na condição de corresponsável, pessoa 

maior, portando CPF, RG e comprovante de residência.   

   

 As etapas da matrícula são divulgadas previamente no site da Faculdade 2 de Julho.   

  

Documentos exigidos para o registro acadêmico:  

  

• Certidão de Nascimento ou casamento;  

• RG;  

• CPF;  

• Título de Eleitor;  

• Reservista (para o sexo masculino)  

• Comprovante de Endereço;  

• Histórico do 2º Grau com Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

• 01 Foto 3x4  

  

No ato da matrícula entregar uma cópia de cada documento citado acima e apresentar 
cópia e original para conferência.  

  

Matrícula por Procuração   

   

Se o estudante não puder comparecer para efetuar sua matrícula, pode fazê-la, dentro dos 

prazos previstos, por seu representante, munido da devida procuração e de cópia do seu 

documento de identidade.   

Matrícula Semestral  

  

O regime adotado pela Faculdade 2 de Julho é o seriado semestral. Neste tipo de regime, o 

estudante precisa renovar sua matrícula a cada semestre, de acordo com a matriz curricular. 

A não renovação da matrícula, nos prazos estabelecidos, implicará na perda do vínculo do 

estudante com a Instituição de Ensino.   
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O calendário da matrícula é afixado nos murais de cada curso existente, com a antecedência 

necessária. Mantenha-se atento à data da sua matrícula.   

MATRÍCULA FINANCEIRA   

   

Para efetivar a matrícula, o estudante deve estar em dia com as obrigações financeiras do 

semestre letivo anterior, situação regular com a Biblioteca, além de estar com sua 

documentação completa e atualizada.   

   

Os estudantes matriculados na Faculdade 2 de Julho assumem inteira responsabilidade de 

efetuar, com regularidade, os pagamentos das parcelas ajustadas nos termos do Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais para integralização da anuidade escolar, devendo 

observar:    

a. No cálculo da anuidade não se incluem taxas outras, regimentalmente previstas para 

serviços extraordinários, conforme constam do contrato citado;    

b. O pagamento das parcelas, após a data de vencimento, implica acréscimo de multa e 

juros;   

Aos estudantes menores de 18 anos ou que não possuem renda, será exigida a apresentação 
de um responsável financeiro, que deverá apresentar renda comprovada igual ou superior a 
2 vezes o valor da parcela mensal do curso.   

   

CANCELAMENTO DA MATRÍCULA   

   

O cancelamento de matrícula no curso implica a desvinculação do estudante para com a 

Instituição, resultando na perda do direito à continuidade dos estudos e à transferência, 

obrigando-se o estudante, no entanto, à regularização financeira junto à Faculdade. Além 

disso, representa o seu desligamento a perda da sua vaga na Faculdade 2 de Julho. O 

cancelamento só poderá ser efetivado após a regularização financeira e com a Biblioteca.   

   

O cancelamento da matrícula pode ocorrer por iniciativa:   

   

a) Do estudante e    

b) Da instituição, nos casos de:   

• Proveniência de penas disciplinares decorrentes de processo administrativo de 

qualquer natureza e   

• Não renovação da matrícula, no período estabelecido no calendário acadêmico.   

Durante o semestre letivo pode ocorrer interrupção de estudos, e consequente 

cancelamento da matrícula, mediante pedido de rescisão de Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, sendo condição indispensável para o cancelamento que o estudante 

tenha a sua situação financeira regularizada, incluindo-se o mês subsequente ao da rescisão.  
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Se a desistência ocorrer logo após a matrícula e até 48 horas antes do início das aulas 

daquele semestre letivo, antes do início das aulas, o estudante faz jus à devolução de 90% 

(noventa por cento) do valor pago no ato da matrícula.   

  

   

TRANCAMENTO   

   

O estudante poderá requerer o trancamento de sua matrícula dentro do prazo estabelecido 

no calendário acadêmico. Caso necessite permanecer com a matrícula trancada, no 

semestre seguinte, deverá proceder com a renovação do trancamento. Este direito é 

limitado ao prazo de quatro semestres consecutivos. O estudante deverá dirigir-se ao setor 

Financeiro, no período de matrícula regular e efetuar o pagamento referente a renovação 

do seu trancamento.  

São de responsabilidade do estudante todos os encargos financeiros referentes ao período 

pretérito ao trancamento, garantindo-se o seu direito à vaga, importando para o seu 

retorno a reabertura do processo de matrícula.   

   

Não é permitido o trancamento de matrícula:   

   

• Durante o primeiro ou último semestre acadêmico do curso    

• Após o decurso de 25% do semestre acadêmico, se o estudante já estiver reprovado 

por falta.   

   

O trancamento de matrícula tem validade, apenas, até o final do período letivo para o qual 

foi requerido, devendo o estudante no período seguinte ao trancamento, renovar a 

matricula, garantindo assim o direito à vaga e evitando que seu afastamento se caracterize 

abandono de Curso.   

   

DESISTÊNCIA – ABANDONO DE CURSO   

   

O abandono de curso acontece quando o estudante deixa de realizar a renovação de 

matrícula semestral, interrompendo seus estudos regulares e, consequentemente, o seu 

vínculo com a Instituição.   

No decorrer do semestre letivo, a Instituição poderá declarar abandono de curso, com a 

consequente perda de vaga e rescisão automática do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, quando o estudante superar 25% das faltas.   

  

REINGRESSO   

  

Para o retorno do estudante, importa:   

• Existência de vaga no curso;   
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• A solicitação de reingresso no curso, realizada conforme prazo estipulado no  

Calendário Acadêmico, no período letivo anterior ao qual pretende o retorno; e   

• Viabilidade de integralização curricular no tempo máximo previsto para o curso.   

   

O ato do reingresso do estudante no curso dá-se com a rematrícula, estabelecendo-se novo 

vínculo com a Faculdade, submetendo-se ao novo currículo do curso com as adaptações 

necessárias, em caso de alteração curricular.   

   

Excepcionalmente, a juízo da Faculdade, pode ser deferida a reintegração dos estudantes 

com mais de quatro semestres acadêmicos sob o regime de abandono, desde que atendidos 

os prazos contidos no Calendário Acadêmico e os valores das taxas a serem recolhidas.    

  

TRANSFERÊNCIA   

   

Para outra Instituição de Educação Superior   

   

O interessado deve solicitar através de requerimento no portal do estudante. Para que o 

pedido seja deferido e seja encaminhada a Guia de Transferência, é necessário que o 

estudante esteja em situação regular com a Faculdade 2 de Julho.  

  

De outra Instituição para a Faculdade 2 de Julho  

  

Para ingressar na Faculdade 2 de julho como transferência externa o aluno deve preencher 

o formulário de inscrição, anexando a seguinte documentação:  

  

• Declaração de Vínculo com outra IES no semestre anterior (Original);  

• Histórico de Graduação (Original);  

• Programa de Disciplinas Cursadas e aprovadas (Original);  E cópias dos seguintes 

documentos pessoais:  

  

• Certidão de Nascimento ou casamento;  

• RG;  

• CPF;  

• Título de Eleitor;  

• Reservista (para o sexo masculino)  

• Comprovante de Endereço;  

• Histórico do 2º Grau com Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  1 Foto 3x4  

   

A Secretaria Acadêmica da Faculdade 2 de Julho mantém as seguintes áreas de 

atendimento ao estudante:    
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2.2.2 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE (SAE)   

   

Trata-se da porta de entrada para o atendimento ao aluno. Setor responsável por registrar 

e protocolar todas os requerimentos e encaminhá-los aos devidos setores competentes 

para deferimento.  

  

  

  

 DOCUMENTOS E SERVIÇOS   

  

Toda solicitação deve ser realizada através de requerimento específico (ANEXO I) 

preenchido online, no portal do aluno, ou pessoalmente no SAE.  

   

Para a solicitação de alguns documentos e serviços é necessário o pagamento de taxas 

adicionais. Confira no quadro abaixo os documentos e serviços.   

  

   

   

Documentos e serviços  

Atestado de conclusão de curso   

Atestados diversos   

2ª via de Certidão de Conclusão de Curso   

Histórico Escolar   

Plano de disciplina (2ª via)   

Renovação de trancamento   

Segunda Chamada   

Trancamento de matrícula   

    

O prazo mínimo de resposta/entrega do seu pedido é de 72 horas após o pagamento da taxa 

no setor financeiro. Solicite-o sempre com antecedência.   

  

2.2.3 NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – NAE   
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O Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) da Faculdade 2 de julho foi criado para melhorar e 

dinamizar as relações na comunidade educacional no sentido de promover integração, 

permanência e participação na vida da comunidade acadêmica.  

O seu objetivo principal é de acompanhamento dos alunos ao longo da graduação, 

assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social 

e cultural essenciais à sua formação, possibilitando-lhe uma participação efetiva na vida 

acadêmica.  

  

 ATIVIDADES   

  

• Programas de Apoio Financeiro ao Estudante  

• Suporte psicopedagógico e social  

• Serviço de acompanhamento  

• Estágios  

• Relação Faculdade-Comunidade  

• Acompanhamento dos egressos  

• Atividades de extensão  

• Ouvidoria  

  

OBJETIVOS   

   

• Dialogar com os estudantes;   

• Orientar o estudante no exercício do pensar, de discutir o cotidiano das ações 

acadêmicas e de aspectos importantes da vida, a partir de um senso crítico-reflexivo, 
criativo e transformador;   

• Orientar e acompanhar os novos estudantes nas questões pertinentes à 
aprendizagem das áreas básicas do conhecimento, como Língua Portuguesa – 
Programa de Nivelamento;   

• Envolver os estudantes no processo de Avaliação Institucional através da CPA;   

• Descobrir as possibilidades de se lidar com os conflitos, com os acertos e desacertos.   

   

OPERACIONALIZAÇÃO   

   

• A Coordenação do Curso disponibiliza tempo para ouvir os estudantes, fazer o 

encaminhamento e criar um clima saudável para o desenvolvimento das ações 

educativas;    Encontros mensais com os representantes de sala de aula, agendados 

no início de cada semestre;   

• Avaliação Institucional – envolvimento dos estudantes no processo de Avaliação  

Institucional;   
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• Programa de Nivelamento – ao longo do 1º semestre de cada Curso, o estudante 

participa do Programa de Estudos Complementares, orientado por professore da 
área de Língua Portuguesa, com uma carga horária de 60 horas;   

• O Momento de Integração com os novos estudantes é realizado na primeira semana 

de aula, onde é trabalhado o perfil da Faculdade 2 de Julho, o perfil do curso, a 

Proposta Pedagógica e a operacionalização das ações que serão desenvolvidas ao 

longo do semestre;   Jornada Interdisciplinar – é um Projeto que se realiza em cada 

semestre letivo, com o objetivo de possibilitar um trabalho interativo entre os 

estudantes e professores na busca do saber; integrar as diversas áreas do 

conhecimento; e construir ações acadêmicas prazerosas;   

  

2.3  BIBLIOTECA   

   

A Biblioteca Basílio Catalá Castro da Faculdade 2 de Julho, está diretamente subordinada à 

Diretoria Geral, tendo como finalidades:   

  Fornecer apoio bibliográfico e informacional ao corpo discente e docente; 

  Reunir, organizar e manter a produção acadêmica da Faculdade;  

 Promover atividades culturais de interesse da comunidade.  

   

 A Biblioteca está aberta ao público acadêmico de segunda à sexta, das 7 h às 12h e das 14h 

às 22h e aos sábados das 08h30 às 12h00.   

   

Considerando tratar-se de espaço para leitura e pesquisa, não é permitido, no seu interior, o 
uso do fumo, de alimentos, bebidas, de telefone celular, ou ainda qualquer outro objeto que 
possa perturbar o silêncio ou danificar o material bibliográfico.   

   

Poderão   usufruir   dos serviços   da Biblioteca:  estudantes regularmente matriculados, 

professores e funcionários.   

   

O cancelamento da inscrição ocorre, para o estudante, ao término do curso ou com o 

trancamento da matrícula.   

    

É facultado ao ex-estudante da Faculdade o acesso aos serviços de consulta da Biblioteca. O 

acervo da Biblioteca é de livre acesso, contendo: livros, periódicos, monografias, fitas de 

vídeo, CDs, DVDs, entre outros.   

O empréstimo só pode ser realizado com a presença do solicitante. É da responsabilidade do 

usuário todo material emprestado em seu nome.   

   

O empréstimo só é realizado se o usuário não possuir pendências com a Biblioteca.   
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O empréstimo domiciliar da Biblioteca destina-se a professores, estudantes e funcionários, 

conforme tabela a seguir:   

   

   

CATEGORIA USUÁRIO   QUANT. LIVROS   PRAZO   

Estudantes   3   8 dias   

Professores   5   15 dias   

Funcionários   2   8 dias   

    

Não é permitido o empréstimo domiciliar das obras de referência, raras e especiais, 

literatura básica com exemplar único identificado com etiqueta de consulta e livros que 

necessitam de cuidados especiais;   

   

A Biblioteca reserva-se ao direito de alterar os prazos, com a finalidade de possibilitar um 

melhor atendimento.   

   

O empréstimo pode ser renovado desde que não haja pedido de reserva por parte de outro 

usuário e nenhuma pendência com a Biblioteca.   

   

A renovação só será efetuada mediante a apresentação do material.    

O usuário pode solicitar reserva do material para empréstimo, desde que não esteja 

disponível no acervo e nem emprestado ao solicitante.   

   

O material fica disponível para o usuário pelo prazo de 24 horas, após a devolução.   

   

A devolução do material deve ser entregue ao funcionário da Biblioteca, não sendo 

permitido deixar o material sobre o balcão, pois, até a conclusão do processo, o usuário é o 

responsável pelo material emprestado, no prazo estabelecido.   

   

Atenção: No atraso da devolução do material de consulta, será cobrado um valor (R$) por 
dia de atraso.   

É de responsabilidade de o usuário zelar pela conservação e preservação do material 

retirado. O extravio ou danificação de documentos implica na reposição do(s) mesmo(s), no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Quando se tratar de obra esgotada, será estipulado pela 

Direção Geral o valor que deve ser pago.   

   

A Biblioteca dispõe de terminais digitais de acesso à consulta ao acervo.   
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2.4  LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA   

   

Utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, de segunda a sexta-feira das 13h30 às 

22h00 e aos sábados da 8h30 às 16h00. Todos os laboratórios possuem acesso à Internet.   

   

2.5  ESTACIONAMENTO   

  

A Faculdade 2 de Julho disponibiliza, gratuitamente, vagas para o estacionamento de 

veículos, observado a identificação dos estudantes. A Instituição não se responsabiliza por 

danos, de qualquer natureza, causados aos mesmos ou por objetos, valores e equipamentos 

deixados no seu interior.   

   

A ocupação das vagas dar-se-á por ordem de chegada, até atingir a capacidade dos 

estacionamentos.   

    

3.  NORMAS E PROCEDIMENTOS   

  

3.1   QUADROS DE AVISOS   

   

Para facilitar a comunicação com o estudante, a Faculdade mantém um mural geral, com 

informações da Instituição e um mural para cada graduação, com assuntos dos respectivos 

cursos.   

   

Se o estudante deseja fazer alguma divulgação externa, solicite orientações na Coordenação 

do seu curso.   

   

3.2  COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS   

   

Não é permitida a comercialização de serviços na área interna da Faculdade. Exceto com 

prévia autorização da direção acadêmica.  

   

3.3  REGIME DISCIPLINAR   

  

Previsto no Regimento Geral da Faculdade 2 de Julho, visa assegurar e manter a boa ordem 

e o respeito, como formas de garantir a convivência harmoniosa da comunidade acadêmica. 

O Regimento Disciplinar prevê as seguintes penalidades:  

  

  

3.3.1 Advertência  
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• Por desrespeito ou desobediência às autoridades da faculdade e a qualquer membro 

do corpo docente ou de servidores; e  

• Por perturbação da ordem em área sob a jurisprudência da Instituição.  

  

3.3.2 Repreensão   

   

• Por reincidência em qualquer das cláusulas incluídas no item anterior;   

• Por ofensas ou agressão a outro estudante; e   

• Pela prática de atos incompatíveis com a moralidade ou a dignidade da vida 

universitária, praticada em área de atuação da Faculdade.   

   

3.3.3  Suspensão   

   

• Em casos de reincidência em qualquer das faltas constantes dos itens anteriores;   

• Por improbidade na execução de trabalhos escolares;   

• Por divulgação ou fixação de cartazes, documentos, publicações ou faixas ofensivas 

às autoridades, pessoas, instituições ou à moral;   

• Por convocação ou realização de reuniões do corpo discente em área de atuação da  

Faculdade sem autorização prévia do Diretor; e   

• Por ofensa moral às autoridades da Instituição ou a qualquer membro do seu corpo 

docente ou de servidores.   

    

3.3.4 Desligamento   

   

• Por desacato ou agressão às autoridades da Faculdade ou a qualquer membro de seu 

corpo docente ou de servidores; e   

• Por condenação definitiva em juízo criminal, por infração incompatível com a 

dignidade da vida universitária.   

• As sanções aqui previstas aplicam-se aos estudantes da Faculdade por faltas 

cometidas em atuação no Concurso Vestibular e na realização de trotes aplicados aos 

calouros, mesmo que apuradas posteriormente.   

  

4.  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   

   

Entende-se que a Avaliação Institucional é um componente que avalia a qualidade 

Institucional em todas as dimensões exigidas pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior), através da participação da comunidade acadêmica.   

   

Maiores informações encontram-se disponíveis no site da Faculdade 2 de Julho.   
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5.  ATIVIDADES DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES   

   

5.1  ESTÁGIO CURRICULAR   

   

Entende-se por estágio a atividade que, quando integrada à estrutura curricular e 

supervisionada de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, realiza-se ainda no decorrer 

do período acadêmico em órgão da administração pública/privada, mediante a existência de 

instrumento jurídico firmado entre as instituições e a Faculdade 2 de Julho.   

   

Será considerado aprovado no estágio supervisionado o estudante que completar 

integralmente as atividades nele previstas, devidamente registradas em relatório. Em caso 

contrário, será propiciada ao estudante, nova oportunidade de reprogramação da atividade, 

como condição para a efetiva conclusão do curso.   

   

No curso de DIREITO o estágio curricular é realizado através das disciplinas de Prática 

Jurídica.   

   

   

5.2  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO   

   

A finalização dos estudos acadêmicos, conforme disposições legais, dar-se-á pela realização 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e elaboração de monografia ou outra modalidade 

definida no Projeto Pedagógico do Curso e Regulamentos próprios instituídos pela 

Faculdade 2 de Julho, cuja etapa inicial é realizada com a elaboração de um projeto de 

pesquisa.   

   

A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, até a etapa final da sua avaliação, na 

forma daquele Regulamento, é feita por professor indicado, entre os docentes da 

Faculdade, pela Coordenação do Curso.   

  

O aluno precisa estar regularmente matriculado na disciplina específica do curso de 

Orientação ao TCC e no início do semestre, receberá a lista de Orientadores x Alunos, junto 

com o calendário das Atividades e encontros.  

  

O não comparecimento às orientações implicará na reprovação por falta na disciplina.  

  

As bancas examinadoras serão organizadas pela Coordenação de TCC e Coordenação do 

Curso de acordo com o tema do TCC e disponibilidade dos membros que irão compor a 

mesa examinadora.  
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A versão revisada do TCC deve ser entregue na secretaria (duas cópias encadernadas em 

espiral e um CD), junto com o formulário de autorização de depósito assinado pelo 

orientador (ANEXO II).  

  

Recomenda-se aos formandos que a data da formatura seja marcada três meses após a 

defesa das versões finais dos trabalhos devidamente aprovados. Os convites de formatura 

só deverão ser impressos e distribuídos até a divulgação da lista de aprovados.  

  

O Coordenação irá determinar a data limite para a entrega da versão final do TCC, com 

correções da banca de defesa (uma via impressa encadernada em brochura e um CD). A 

entrega deve ser realizada na Secretaria Acadêmica junto com a autorização para divulgação 

do TCC (ANEXO III).  

   

A aprovação do TCC é condição indispensável à conclusão do curso de acordo com o que 

determina o seu Projeto Pedagógico.   Portanto, o não cumprimento das etapas do TCC 

serão impeditivos à formatura.  

  

As dúvidas serão dirimidas na Secretaria Acadêmica de segunda a sexta das 13h00 às 21h00, 

e Coordenação do curso.  

    

5.3  COLAÇÃO DE GRAU   

   

O ato de Colar Grau é parte integrante das atividades de conclusão do curso e indispensável 

para a obtenção do diploma. O estudante Colará Grau com aprovação em todas as 

disciplinas da sua matriz curricular e integralizado com a carga horária do curso com as 

Atividades Complementares.   

  

A colação de grau é realizada em sessão solene, ou em sessão simples, em dia e horário 

previamente fixados pela Instituição, em consonância com a Comissão de Formatura, e 

presidida pelo Diretor Geral da Faculdade.   

   

5.4  DIRETÓRIOS ACADÊMICOS   

   

Os Diretórios Acadêmicos representam os interesses dos estudantes em seus respectivos 

cursos e possuem autonomia e legitimidade que concerne a esta representação.   

   

    

5.5  CARTA DE APRESENTAÇÃO   
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A Faculdade 2 de Julho orienta o estudante a levar uma carta de apresentação da Instituição 

sempre que fizer trabalho de campo em organizações. Essa carta deve ser solicitada pelo 
professor da disciplina à Coordenação do Curso.   

  

5.6  PLANOS DE ENSINO   

   

Os Planos de Curso, de cada Disciplina são apresentados pelos professores no início de cada 

período letivo e constam no Portal da Faculdade 2 de Julho. Neles estão especificados a 

ementa da disciplina, os objetivos, o conteúdo programático, a metodologia a ser adotada, 

os critérios de avaliação e as referências básicas e complementares.    

  

Para consultar os Plano de Ensino da Grade Curricular atual do seu curso, o aluno pode 

acessar o site da instituição ou solicitá-lo à secretaria acadêmica, através de requerimento.  

    

6.  ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO   

   

  

6.1  AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM   

   

A concepção de avaliação para a Faculdade 2 de Julho é processual. Neste sentido, a 

orientação é que o professor deve acompanhar o estudante ao longo do semestre letivo 

dando-lhe o feedback, ou seja, informando o estudante como está a sua vida na Academia o 

que ele necessita reforçar ou melhorar. Este processo possibilita ao estudante o 

acompanhamento mais eficaz na construção do saber.   

Em todas as disciplinas, além das avaliações individuais, sugere-se a realização de 

apresentações de trabalhos em equipe, seminários, e outros, tendo como objetivo 

desenvolver a capacidade de interação grupal, de comunicação oral e escrita, de pesquisa e 

de liderança. Vale lembrar que os trabalhos devem ser entregues digitados e que em caso 

de “pesca” ou plágio de texto de artigos ou trabalhos publicados, o professor pode atribuir a 

nota zero, além de estar o estudante passível de outras sanções, previstas no Regimento 

Geral da Faculdade.   

    

6.1.1 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO   

   

Das notas   

   

•  A cada avaliação é atribuída uma nota expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10  

(dez).   
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Da aprovação nas Disciplinas   

   

• será aprovado nas Disciplinas o estudante que atingir a média igual ou superior a 7,0 

(sete).  

  
 Do Exame Final   

   

• Ao estudante que tenha alcançado média igual ou superior a 3,0 (três) no Semestre 

letivo cabe o direito de submeter-se à Avaliação Final, na qual deve obter média final 

mínima de 5 (cinco).   

   

Cálculo das Médias – As notas médias devem conter no máximo uma casa decimal.   

   

Ex.: 5,1 - 7,8 etc.   

   

• A média do semestre será aproximada apenas nos casos em que o estudante 

obtenha resultado igual ou superior a 6,7 (seis vírgula sete).   

   

• Não há aproximação em caso de Avaliação Final.   

   

Cálculo da Média Final   

   

   MF = NE + NAF /2  

  

MF – média final   

   

NE – nota de eficiência (media do aproveitamento semestral)   

   

NAF – nota da Avaliação Final   

   

  

6.1.2 SEGUNDA CHAMADA   

  

O estudante que faltar a alguma avaliação por motivo justo comprovado, deve requerer a 

segunda chamada, registrando seu requerimento no SAE, no prazo de até 48 horas após a 

realização da atividade acadêmica. Devem ser anexados ao requerimento os comprovantes 

do recolhimento da taxa específica e do motivo da ausência.   

   

O pedido para realização da avaliação ou atividade em segunda chamada deve ser 

acompanhado de documentação que, expedida por autoridade competente, comprove:   
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• Problema de saúde que incapacite o estudante para a atividade acadêmica. Nesse 

caso, o atestado médico deve conter o número do CID – Código Internacional de Doenças, 

carimbo e assinatura do médico e o período de afastamento;   

• Luto por falecimento de cônjuge ou, por parentesco direto, de familiar ascendente 

ou descendente de primeiro grau;   

• Participação em congressos ou outros eventos científicos, culturais ou em 

convocação desportivas, desde que autorizados pelo Coordenador;   

• Outras causas que caracterizem motivo de força maior apresentadas em 

requerimento próprio, as quais devem ser analisadas pelo Coordenador do Curso.   

   

O não comparecimento à avaliação do trabalho em equipe, mesmo quando justificado, não 

dá direito à segunda chamada.   

   

O não comparecimento à avaliação de segunda chamada não dá direito a solicitar nova 

oportunidade, mantendo-se, assim, a nota zero relativa a esta avaliação.   

   

O professor só poderá aplicar avaliação de 2ª chamada aos estudantes que constarem na 

lista de presença entregue pela coordenação do curso.   

   

6.2  ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS   

  

6.2.1 Revisão de notas   

    

O pedido de revisão de notas, acompanhado de fundamentação, deve ser dirigido à 

Coordenação de Curso, através de requerimento feito junto ao Serviço de Atendimento ao 

Estudante (SAE), observado, impreterivelmente, o prazo de 2 (dois) dias úteis após a 

divulgação do resultado da avaliação.   

   

O pedido, devidamente protocolado, é encaminhado ao Coordenador do Curso, que o 

repassa ao professor responsável pela disciplina, que deve, no prazo de 48 horas, proceder a 

revisão e devolver o processo à Coordenação do Curso para comunicação do resultado à 

Secretaria Acadêmica para os registros e divulgação. O estudante pode acompanhar o 

andamento do processo junto ao SAE.   

   

O Coordenador do Curso pode, em casos especiais, designar uma banca de três professores 

para análise e emissão de parecer final.   

    

6.2.2 ARQUIVAMENTO DE AVALIAÇÕES FINAIS   
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A avaliação final fica arquivada na Secretaria Acadêmica da Faculdade 2 de Julho, podendo 

requerer o aluno consultá-la através de solicitação protocolada junto ao SAE.    

  

6.3  HORÁRIOS DE REPOSIÇÃO   

  

A Reposição de aulas é obrigatória, garantindo a integridade da carga horária do 

componente curricular. As reposições devem acontecer de forma presencial, até 30 dias 

após a ocorrência.  As aulas de reposição serão, prioritariamente, realizadas aos sábados, 

das 8h00 às 12h30. Deverão ser registradas normalmente na caderneta eletrônica, inclusive 

com a aposição das faltas para os estudantes ausentes.   

   

    

6.4  FREQUÊNCIA ÀS AULAS   

   

É obrigatória a frequência às aulas nos dias letivos semestrais, como estabelece o Art. 47 da 

Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o Regimento Geral da Faculdade. Será 

considerado reprovado o estudante com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária das disciplinas em que está matriculado.   

   

Ao início das aulas o estudante deve verificar se o seu nome consta em todas as listas e 

disciplinas nas quais se matriculou.   

   

Não é permitido ao estudante frequentar aulas em outra turma, por iniciativa própria, 

mesmo considerando ser a mesma disciplina e o mesmo professor, fora do horário de aulas 

especificado no seu comprovante de matrícula.   

     

  

6.4.1 A PRÁTICA DA CHAMADA DIÁRIA   

   

A chamada é obrigatória por lei. O estudante que faltar a mais de 25% das aulas ministradas, 

em cada disciplina, será automaticamente reprovado por falta, não podendo mais ser 

avaliado, visto que a média, neste caso, será igual a 0,0 (zero).   

   

Atenção: Face à legislação, não é possível, em nenhuma hipótese, abonar, anular ou 

eliminar faltas.   

  

6.4.2 COMPENSAÇÃO DE FALTAS  

  

É possível compensar faltas apenas em casos especiais definidos na legislação, (Decreto- Lei 

nº. 1.044/69 e Lei nº. 6.202/75 e o Regimento Geral da Faculdade) como, por exemplo, 

doenças infectocontagiosas, serviço militar e licença gestante. A legislação não considera, 
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para fins de compensação de faltas, a participação em eventos, ausências causadas por 

greve de ônibus, trabalho, e outros fatos similares.   

   

No caso de problema de saúde, o estudante deve apresentar o Laudo Médico (com o 

número do CID – Código Internacional de Doenças, carimbo e assinatura do médico e o 

período de afastamento), no prazo máximo de até 72 horas, após a manifestação da 

doença.   

   

A compensação das faltas se dará por meio de atividades orientadas pelo professor e 

somente será realizada caso o estudante esteja dentro do limite máximo de faltas 

permitidas para cada disciplina, que é de 25%.   

  

6.4.3 EXERCÍCIO DOMICILIAR  

   

O estudante pode ser assistido pelo regime de Exercício Domiciliar quando incapacitado 

para comparecimento regular às atividades acadêmicas, por período superior aos 15 dias, 

cujo benefício será concedido apenas dentro do período letivo em que ocorrer o fato.   

   

Nestas situações, são atribuídos ao estudante, como compensação da ausência às aulas, 

exercícios domiciliares compatíveis com seu estado de saúde e com as possibilidades do 

estabelecimento. São merecedores de tratamento excepcional:   

   

a) Estudante portador de enfermidades, infecções, traumatismo ou outras condições 

que o impossibilitem a frequência regular às atividades na Instituição;   

   

b) Estudante gestante, por 120 dias, a partir do oitavo mês de gestação.   

   

A comunicação à Faculdade requerendo o regime de exercícios domiciliares, qualquer que 

seja o fato gerador do direito do estudante, deve ser formulada, impreterivelmente, no 

início da incapacitação comprovada por Relatório Médico, contendo justificativa do 

profissional de saúde para o seu afastamento.   

   

O início e o fim do período em que é permitido ou ampliado o afastamento devem ser 

determinados por laudo médico anexado ao requerimento, cujo processo é encaminhado 

ao Coordenador do Curso para imediato conhecimento dos professores das disciplinas do 

período letivo em que se encontra matriculado o estudante.   

   

Atenção: O não cumprimento dos exercícios domiciliares nos prazos estabelecidos implica 

no indeferimento do pedido de compensação de faltas.   
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6.5  CURSO INTENSIVO DE FÉRIAS   

   

Cursos de Férias poderão ser realizados desde que atendam a uma demanda mínima de dez 

estudantes e sejam planejados pela Coordenação do Curso. O Curso de Férias não se aplica 

para o adiantamento do curso.    

   

 DISPENSA DE DISCIPLINA   

   

A dispensa será concedida quando a disciplina cursada e aprovada na instituição de origem 

apresentar equivalência de, no mínimo, 75% do conteúdo exigido, apresentar equivalência 

de créditos e de carga horária para a disciplina no curso da Faculdade 2 de Julho.   

   

Se o estudante ingressou através de processo seletivo, deve requerer a dispensa de 

disciplinas no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da Faculdade 2 de Julho, 

apresentando, junto com o pedido, os seguintes documentos expedidos pela instituição de 

origem:   

   

a) Histórico escolar (original);   

   

b) Programas das disciplinas cursadas, originais, devidamente assinadas e carimbados 

pela Instituição de Ensino;   

   

O estudante deve frequentar regularmente as aulas da disciplina até que seja divulgado 

oficialmente, pela Coordenação do Curso, o resultado do seu pleito.   

  

  

6.6  ESTUDO DIRIGIDO E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA   

    

O Estudo Dirigido será oferecido exclusivamente nas seguintes condições:   

   

• Os estudantes prováveis concluintes e, excepcionalmente, demais estudantes, terão 

direito ao Estudo Dirigido, nos casos de disciplinas, que não tenham sido ofertadas, no 

semestre corrente, sejam elas vigentes, extintas ou em vias de extinção, com o objetivo de 

integralização curricular.   

   

• Será oferecido o Estudo Dirigido, caso o estudante tenha cursado, disciplina 

equivalente, mas com carga horária inferior à disciplina vigente, para complemento e 

integralização de carga horária da referida disciplina.   
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• Caso o número de matriculados, em disciplinas regulares, seja igual ou inferior a 10 

(dez) estudantes, as referidas disciplinas poderão ser oferecidas na modalidade de Estudo 

Dirigido.   

   

A matrícula em disciplina oferecida na modalidade de Estudo Dirigido será feita, pelo 

estudante, através de requerimento específico no Serviço de Atendimento ao Estudante 

(SAE), apreciada e deferida pela Coordenação de Curso, direcionada ao setor financeiro e 

encaminhada à Secretaria Acadêmica, para Registro e Controle.   

   

Não será concedido ao aluno um número superior a 180 horas de Estudo Dirigido, exceto 

nos casos de Complementação de Carga Horária.   

  

  

6.7  MONITORIA  

  

Entende-se por Monitoria as atividades de apoio às disciplinas dos Cursos de Graduação da 

Faculdade 2 de Julho, exercidas por alunos regularmente matriculados, com o objetivo de 

incentivá-los para a carreira acadêmica tanto para docência como para pesquisa científica 

profissional.  

  

A atividade de monitoria é voluntária, sendo reconhecida para fins de integralização 

curricular em atividades complementares.  

  

Alunos interessados a participar devem consultar o REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

MONITORIA e EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA.  

  

  

6.8  ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  

  

É de inteira responsabilidade do aluno manter seu cadastro atualizado. Sempre que ocorrer 

mudança de endereço, telefone, e-mail ou documentos pessoais, o aluno deve comparecer 

informar novos dados no SAE através de requerimento.  

  

  

6.9  REGISTRO DE DIPLOMA  

  

Como consta na Lei nº 9.394/96, os diplomas expedidos por instituições não-universitárias 

serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Desta 

forma, os diplomas emitidos pela Faculdade 2 de Julho são registrados junto ao órgão 

competente da Universidade Federal da Bahia - UFBA e terão validade nacional. Para dar 
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entrada ao seu pedido de Diploma, o graduado, deve preencher requerimento junto ao SAE, 

onde receberá o Boleto Bancário para pagamento da Taxa de Registro de Diploma da UFBA.   

  

Em cumprimento à exigência da Universidade Federal da Bahia - UFBA, o diploma 

encaminhado ao registro, deve estar, previamente, assinado pelo graduado e acompanhado 

do comprovante original de pagamento da taxa e cópia dos seguintes documentos:  

  

• Certidão de Nascimento ou casamento;  

• RG;  

• CPF;  

• Título de Eleitor;  

• Reservista (para o sexo masculino);  

• Histórico do 2º Grau com Certificado de Conclusão do Ensino Médio.  

  

Até 5 dias úteis, o aluno receberá comunicado, via e-mail, com o resultado da avaliação dos 

documentos e convite a comparecer à Secretaria Acadêmica para assinar o Diploma. Após 

assinatura do Diploma, a secretaria dará início ao processo de registro junto ao órgão 

competente – UFBA.  

  

No prazo de 120 dias, o graduado receberá através de e-mail a informação de que seu 

Diploma já está na Faculdade 2 de Julho para ser retirado.  

  

Na necessidade de segunda via do Diploma, o graduado terá que anexar ao requerimento a 

justificativa acompanhada de comprovação para que seja dado início a solicitação junto à 

UFBA. As mesmas exigências para registro de diploma, acima citadas, devem ser cumpridas 

para emissão da segunda via.  

     


