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Prezado (a) Acadêmico (a), seja bem vindo (a)!  

É uma honra tê-lo (a) como aluno (a) na FACULDADE COSMOPOLITA.  

EQUIPE DIRIGENTE DA FACULDADE COSMOPOLITA  

Mantenedora: Faculdades Brasil Inteligente S/S Ltda;  

Presidente da Mantenedora: JIANZHONG YANG  

Direção Geral: Diego Sousa Carmona 

Direção Acadêmica: Patrícia Martins de Lima  

Direção Administrativa: Diego Sousa Carmona  

Direção Financeira: Hang Hanyuan  

Apresentamos a você o Guia acadêmico que tem por objetivo mostrar as normas, 

regulamentos e diretrizes que orientam sua vida acadêmica, bem como todos os serviços 

que a Faculdade coloca ao seu dispor, como membro da comunidade acadêmica.  

Referendamos que este guia é mais um documento que tende a auxiliar o 

planejamento das suas atividades, assim como o calendário acadêmico objetiva que 

você tome conhecimento de datas e prazos e deste modo cumpra de forma eficiente suas 

atividades acadêmicas.  

Reiteramos nosso compromisso em tê-lo (a) em nosso convívio, bem como nos 

comprometemos na promoção de uma educação superior de qualidade voltada para a 

formação cidadã e humanística de nossos alunos (as), e em sua totalidade voltada para 

sua formação profissional.  

 

Seja bem vindo (a)!  
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1 - MISSÃO  

Promover o ensino superior, a investigação científica e a extensão, visando ao pleno 

desenvolvimento humano, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho, proporcionando condições concretas para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e para o desenvolvimento do Estado do Pará.  

 

2 - VISÃO  

Fortalecimento e excelência em práticas acadêmicas nas diferentes áreas do 

conhecimento, de modo que sejamos referência na área da educação superior e na 

potencialização da inserção de nossos alunos no mercado de trabalho. 

 

3 - VALORES  

• Orgulho de nossos alunos  

• Transparência e Agilidade  

• Trabalho em equipe com eficiência e produtividade  

• Ética  

• Busca contínua pela excelência  

 

4- Cursos de Graduação  

Os cursos de graduação têm por finalidade habilitar a obtenção de graus acadêmicos. Os 

Cursos de graduação possuem supervisão específica em todas as suas atividades. Cada 

coordenação de curso ainda possui como componentes, um Colegiado de Curso e 

Núcleo Docente Estruturante com funções regimentais específicas.  

O sistema adotado pela Faculdade Cosmopolita é o de matrícula em período semestral.   
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5 – Coordenação de Curso  

Os Coordenadores de Curso de Graduação são docentes da Instituição, designados pelo 

Diretor Geral com as seguintes atribuições regimentais:  

Art. 23. Compete ao Coordenador de Curso:  

I -  convocar e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado de Curso; 

II - representar a Coordenação de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade Cosmopolita; 

III - elaborar o horário acadêmico do curso e fornecer à Diretoria Acadêmica os subsídios para a 

organização do calendário acadêmico; 

IV - orientar, coordenar e supervisionar todas as atividades do curso sob sua gestão; 

V - fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos programas e planos de ensino 

pela equipe docente, efetuar a entrega de Diários de Classe nos prazos de calendário acadêmico à 

Secretaria Acadêmica para arquivamento, supervisionar a execução dos demais projetos da 

Coordenação do Curso; 

VI – zelar pelo efetivo cumprimento do Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação, bem como 

promover sua atualização após aprovação em ata pelo NDE, bem como diligenciar permanentemente 

ações de modo a atender os padrões regulatórios da Educação Superior na esfera do Ministério da 

Educação; 

VII - acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito do curso, mediante 

aprovação em ata pelo NDE;  

VIII- homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

IX - exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

X - executar e fazer executar as decisões do Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso e as 

normas dos demais órgãos da Faculdade Cosmopolita, em obediência ao organograma institucional 

desta IES; 

XI – Promover em parceria com o Colegiado do Curso de Graduação as semanas acadêmicas 

objetivando a capacitação profissional de seus alunos e dos futuros egressos;  
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XII – Submeter ao Diretor Acadêmico, as solicitações de admissão de pessoal para compor quadro 

docente ou sua dispensa, bem como de pessoal necessário para execução de outras atividades, desde 

que atendidas as políticas institucionais de contratação de pessoal; 

XIII – Delegar competências para promoção de melhorias no âmbito do Curso;  

XIV - exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem atribuídas pelo 

Diretor Geral, Diretor Acadêmico e demais órgãos da Faculdade Cosmopolita. 

6 – Coordenadoria de Avaliação Institucional  - CPA 

A Faculdade Cosmopolita constitui-se como uma Instituição de Ensino Superior que 

busca de forma permanente o aperfeiçoamento de suas ações, em especial de forma 

abrangente e coletiva a partir dos atores institucionais (comunidade docente, discente e 

corpo técnico administrativo).  

A CPA atua de forma contínua através de seus membros, promovendo a pesquisa 

institucional permanente através da Lei do SINAES, Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, 

em suas dez dimensões avaliativas. De forma responsável  promove melhorias 

contínuas a partir do auto conhecimento que a IES possui de seus pontos fracos e 

aprimora pontos fortes para fortalecimento da qualidade da oferta da educação superior.  

 

7 – Núcleos de Relacionamento Cosmopolita com os Discentes  

7.1 – Admissões  

O Admissões de novos alunos de graduação e pós graduação é um núcleo de 

atendimento que caminha em conjunto com a área acadêmica da Faculdade 

Cosmopolita, buscando fomentar a entrada de novos alunos, promoção de ações que 

objetivam a interface com atividades práticas e que apoiam iniciativas vocacionais 

oriundas do ensino médio para posterior engajamento na educação superior.  

O admissões também promove ações relacionadas a coordenação, planejamento e 

execução do Processo Seletivo Tradicional, Processo Seletivo Especial.  
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7.2 – Núcleo de Atendimento ao Docente e Discente e de Apoio Especializado – 

NADD.  

Este núcleo de atendimento é composto por equipe multidisciplinar, seu objetivo faz 

interface com ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e 

instrumental, Monitoria, Nivelamento, Intermediação  e acompanhamento de estágios 

não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico. Promove diálogo com os centros 

acadêmicos, sendo também responsável pela promoção de intercâmbios nacionais e 

internacionais, promove ações exitosas e inovadoras para o aumento da qualificação do 

aluno para o mercado de trabalho. Ainda busca a adoção de procedimentos de 

acompanhamento e avaliação, utilizados nos processos de ensino – aprendizagem, e que 

atendem à concepção dos cursos de graduação de acordo com os Projetos Políticos 

Pedagógicos de cada curso.  

O núcleo promove atividades que buscam enfatizar de forma contínua e efetiva, a 

qualidade da inserção do aluno junto ao ambiente acadêmico adotando mecanismos que 

assegurem a natureza formativa deste aluno com ações corretas para melhorar seu 

processo de aprendizagem em função das múltiplas avaliações realizadas.  

Este núcleoacompanha também de forma permanente as demandas relacionadas ao 

Atendimento Educacional Especializado, onde através de atendimento especial, 

“identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade (Lei nº 

13.146/2015 – art. 3º, inciso I), que eliminem barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas”. (Revista da Educação Especial. 

v.04. nº 05. Brasília: SEESP, 2008. p.15).  

Os estágios, concebidos como oportunidade de vivência profissional também inseridos 

dentro deste contexto de atendimento ao aluno, de modo a prepará-lo para inserção no 

mercado de trabalho, com experiências únicas através de parcerias com setores da esfera 

de administração pública e privada, são coordenados pelo Núcleo de Apoio ao Docente 

e Discente, sendo extensivo aos alunos regularmente matriculados e com situação 

acadêmica regular. Os contratos celebrados através de parcerias  obedecem as 

disposições da Lei nº 11. 788, de 25 de setembro de 2008.  
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7.3 – Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social  

Este núcleo tem como objetivo o planejamento e o desenvolvimento de atividades de 

extensão na Faculdade Cosmopolita.  

Entendemos a extensão universitária, como um processo educativo, cultural e científico, 

articulado ao ensino e à pesquisa, com práticas inovadoras com o objetivo de fortalecer 

a relação entre a Faculdade e a Sociedade, cujos resultados contribuem para o 

desenvolvimento de competências específicas de cada profissão, estando ainda 

relacionadas ao contexto da região.  

7.4 –Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica  

Este núcleo visa o planejamento e o desenvolvimento da pesquisa e iniciação científica 

na Faculdade Cosmopolita.  

O programa tem por objetivo o incentivo a participação dos estudantes, regularmente 

matriculados,  nos cursos de graduação da Faculdade Cosmopolita para que 

desenvolvam o pensamento e prática científica sob a orientação de pesquisadores 

atuantes e qualificados para orientações de acordo com as linhas de pesquisa de cada 

curso de graduação.  

7.5 – Ouvidoria Institucional  

Constitui-se como o canal competente para que a comunidade acadêmica possa dirigir-

se para apresentar suas queixas, críticas ou reclamações  

8 – Estrutura de Serviços para a comunidade acadêmica  

8.1 – Biblioteca  

Insere-se no contexto do processo evolutivo das diversas áreas do conhecimento 

humano, contribui acima de tudo para o desenvolvimento cultural cuja proposta é a 

difusão de conhecimento e alicerce à pesquisa, de modo a promover a integração da 

comunidade docente e discente da Faculdade Cosmopolita.  

Horário de funcionamento: Segunda à sexta – feira: 08:00 às 22:00;  

Sábados: 08:00 às 12:00  
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8.2 – Secretaria Acadêmica  

A Secretaria Acadêmica da Faculdade Cosmopolita, é o departamento institucional que 

tem a função de reunir a documentação pertinente ao desempenho das atividades 

acadêmicas, é responsável pelo manuseio, classificação, preservação e manutenção do 

acervo discente da instituição. Instância responsável pelo processamento de dados sobre 

o ensino e a vida acadêmica dos discentes, emissão de registros e certidões.  

Horário de funcionamento: Segunda à sexta – feira: 08:00 às 22:00;  

Sábados: 08:00 às 12:00  

8.2.1 – Protocolo  

Órgão auxiliar vinculado à Secretaria acadêmica, que tem por objetivo acolher e 

direcionar os requerimentos da comunidade acadêmica, recebe o público em geral e 

direciona suas petições as esferas administrativas institucionais competentes. É 

responsável por receber taxas referentes as solicitações diversas, quando cabíveis e 

necessárias.  

Horário de funcionamento: Horário de funcionamento: Segunda à sexta – feira: 

08:00 às 22:00;  

Sábados: 08:00 às 12:00  

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO  

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina englobando aspectos de 

frequência e aproveitamento. 

O (a) acadêmico (a), deverá obter como critério de aprovação no quesito frequência, 

75% da carga horária presencial de cada disciplina onde encontrar-se regularmente 

matriculado. Frequência inferior a 75% caracteriza -se como reprovação automática.  

No quesito aproveitamento, será considerado reprovado aquele aluno que não obtiver 

sete pontos em cada avaliação acadêmica bimestral.  

Constitui-se como direito do (a)  acadêmico(a) ter sua prova corrigida pelo docente, ter 

revisão automática na primeira aula posterior à realização de avaliação e sua nota 

lançada no sistema de registro acadêmico.  
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Caso o aluno (a) não concorde com a nota após revisão automática pelo docente em sala 

de aula, cabe solicitar via protocolo a banca avaliativa, mediante exposição de motivos 

em requerimento específico para conhecimento pelo coordenador de sua graduação e 

designação de banca de professores para efetuar a análise.  

Dos Critérios regimentais de aprovação:  

 Art. 73 - É promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do semestre letivo 

cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 02 (duas) disciplinas deste 

semestre. 

Art.74– As disciplinas em regime de dependência serão ofertadas levando-se em consideração a 

organização de sua oferta no regime de contraturno ou em obediência a programas específicos de 

Estudos Dirigidos.  

Parágrafo Único. O aluno reprovado em mais de 02 (duas) disciplinas repetirá o período, ficando, porém 

dispensado das disciplinas em que obteve aprovação.  

MATRÍCULA  

Alunos Novos:  

O ato de matrícula constitui-se como ato formal de ingresso no curso e de vinculação à 

Faculdade Cosmopolita. Este ato realiza-se na Secretaria Acadêmica em prazos 

estabelecidos em calendário acadêmico, mediante requerimento instruído com a 

seguinte documentação:  

I – certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como cópia 

do Histórico Escolar;  

II – prova de quitação do serviço militar e obrigações eleitorais;  

III – comprovante de pagamento ou de isenção da primeira mensalidade dos encargos 

educacionais;  

IV- Cédula de identidade;  

V –Certidão de nascimento ou casamento;  

VI – 02 (duas) fotos recentes 3x4;  



 
 

FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA. 

MANTENEDORA 

 
 

 
 

Faculdades Brasil Inteligentes S/S LTDA – 17.558.597/0001-97 
Av. Tavares Bastos, 1313 - Bairro Marambaia - CEP: 66.615-005 - Belém - PA. 

Contato: +55 91 3231-1002 - contato@faculdadecosmopolita.edu.br 
  Página 10 de 14 

 

VII – contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo 

candidato, ou por seu responsável, no caso de menor de 21 (vinte e um) anos.  

VIII – No caso de diplomado em curso de graduação, é exigida a apresentação do 

diploma, devidamente registrado, em substituição ao previsto no inciso I.  

Alunos Veteranos  

Ao final de cada semestre letivo, o aluno deverá renovar sua matrícula, obedecendo aos 

trâmites institucionais para sua efetivação e em obediência ao calendário acadêmico.  

É importante observar que para a renovação de matrícula o aluno deve estar em dias 

com as suas parcelas acadêmicas. O aluno encontra-se regularmente matriculado 

quando efetua o pagamento da taxa de matrícula e entrega seu Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais assinado na Secretaria Acadêmica.  

A não renovação da matrícula implica abandono do curso e a desvinculação do aluno da 

Faculdade Cosmopolita.  

 

Trancamento de Matrícula 

É vedado aluno de primeiro semestre efetuar trancamento de matrícula. Cabe 

trancamento a partir do segundo semestre letivo de cada curso de graduação em 

obediência aos prazos de calendário acadêmico, por tempo estipulado no ato de 

trancamento que não pode exceder a quatro períodos letivos, incluindo aquele em que 

foi concedido.  

No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a Faculdade Cosmopolita 

aceitará a transferência de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados 

por estabelecimento de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista no 

calendário acadêmico. As transferências exofficio dar-se-ão na forma da lei. 

 O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a seguinte 

documentação:  Conteúdo programático de disciplinas cursadas em curso de origem, 

além de histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e 

respectiva carga horária, bem como o desempenho do aluno. As análises para 
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transferência somente serão apreciadas mediante o depósito destes documentos na 

Secretaria Acadêmica.  

 O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 

aproveitados os estudos realizados com aprovação na instituição de origem. 

Estágio Supervisionado  

O estágio supervisionado na modalidade obrigatório ou não, como ato educacional 

acadêmico supervisionado, encontra-se presente em cada um dos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos Cursos de graduação ofertados pela Faculdade Cosmopolita, em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais e todas as demais disposições 

legais vigentes.  

Atividades Complementares  

Constituem-se como componentes curriculares obrigatórios, sendo estas atividades 

compostas por um sub - conjunto de diversas atividadesextra curriculares que 

colaboram para a formação profissional dos alunos. As atividades complementares 

precisam ser apresentadas ao coordenador de cada curso de graduação, respeitando o 

trâmite para sua validação.  

O aluno deverá dar entrada em requerimento específico via setor Protocolo, anexando a 

cópia de seu Certificado de Participação ou documento que comprove sua efetiva 

participação com a composição da carga horária atribuída. De acordo com a tabela 

específica de número de horas de Atividades Complementares em suas diversas 

modalidades por curso de graduação, o gestor, mediante análise e despacho, atribuirá a 

carga horária que julgar pertinente e compatível de acordo com habilidades e 

competências estabelecidas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação e 

demais habilidades que tenham vinculação com o mercado de trabalho.  

 

Dispensa de Disciplina  

É permitido solicitação de crédito e dispensa de disciplina mediante requerimento 

formal via protocolo da instituição. O despacho de solicitação de crédito será apreciado 

pelo gestor do Curso e Colegiado em casos específicos.  
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Para que seja efetuada a análise, faz -se necessário que o interessado protocole seu 

pedido e junte a esta solicitação, o Conteúdo Programático das Disciplinas e Histórico 

Acadêmico  ao requerimento. 

Transferências de Turno e Transferências de Turma  

São permitidas transferências de turno e transferências de turma, desde que os pedidos 

sejam feitos mediante requerimento estabelecido no protocolo e estejam de acordo com 

as orientações de prazo do calendário acadêmico.  

Laboratórios  

Os laboratórios obedecem regras para sua utilização de acordo com regulamentos 

específicos, oriundos de cada curso de graduação.  

É obrigatória a observância pelos alunos de seus respectivos  horários de 

funcionamento, materiais e equipamentos coletivos e / individuais.  

Os equipamentos pertencentes a instituição, que venham a ser extraviados ou 

danificados, pelo aluno, devem sofrer reposição em decorrência de sua utilização 

inadequada.  

Regime Disciplinar do Corpo Discente  

O ato de matrícula, importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos 

que regem a Faculdade Cosmopolita, à dignidade acadêmica, às normas contidas na 

legislação de ensino, no Regimento Geral ou fixadas pelos órgãos competentes.  

Constitui infração disciplinar, punível na forma do Regimento Geral e nas demais 

normas aprovadas pelos órgãos colegiados e executivos da Faculdade Cosmopolita, o 

não atendimento ao comportamento descrito no parágrafo anterior.  

Na aplicação das sanções disciplinares, é considerada a gravidade da infração à vista 

dos seguintes elementos:  

- Primariedade do infrator;  

- Dolo ou Culpa;  

- Valor do bem moral, cultural ou material atingido;  
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- Grau hierárquico da autoridade ofendida.  

A aplicação ao aluno, de penalidades de suspensão ou desligamento das atividades 

acadêmicas é precedida de Processo Administrativo Disciplinar (Sindicância ou 

Inquérito Administrativo).  

Cabe a comunidade institucional, na esfera de suas respectivas competências, zelar pela 

observância dos preceitos necessários à boa ordem e à dignidade acadêmica.  

É proibido nas dependências da Faculdade Cosmopolita:  

- Afixação de avisos e panfletos sem comunicação prévia ao gestor do curso de 

graduação;  

- Utilização de aparelhos eletrônicos em avaliações e realização de trabalhos;  

- Porte de armas;  

- Bebidas alcoólicas e/ou de qualquer substância tóxica;  

- A prática de Comércio nas dependências da Instituição.  

 

Êxito na condução de sua vida acadêmica!  
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