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APRESENTAÇÃO 
 

Estimado(a) Aluno(a):  

 

           Nós, que fazemos a Faculdade Christus, desejamos boas vindas 
neste início de semestre. Trabalhamos diuturnamente para promover 
atividades de ensino, pesquisa e extensão para o aperfeiçoamento 
constante de toda comunidade acadêmica. 

 A participação dos alunos em todo esse processo é fundamental, 
pois ao se constituir em sujeito de sua aprendizagem, cada aluno 
desenvolverá habilidades e competências que enriquecerão sua vida 
pessoal e profissional. 

 A Faculdade organizou o Manual Acadêmico para servir de 
orientação e acompanhamento, pois conhecer as regras que organizam o 
nosso grupo social e observar os prazos das atividades auxiliam na 
execução de suas tarefas. 

 Os cursos da Faculdade Christus foram avaliados pelo Ministério 
da Educação (MEC) com conceito máximo, ou seja, o Conceito Muito 
Bom (CMB) nos aspectos concernentes a projeto pedagógico, a corpo 
docente e a infra-estrutura. O resultado do Exame Nacional de Cursos 
(ENADE), divulgado pelo MEC, registrou que os cursos de Direito e 
Ciências Contábeis obtiveram as melhores notas entre as Faculdades 
Particulares do Ceará. Em relação ao curso de Medicina, obtivemos o 1º 
lugar no ENADE em todo o estado do Ceará e o 2º lugar entre todos os 
cursos de Medicina do Nordeste.  

 Esses dados refletem o compromisso de nossa Faculdade em 
oferecer o melhor em Educação Superior para nossos alunos e ensejam 
uma amplitude de possibilidades para juntos construirmos ricos cenários 
de ensino e aprendizagem. Desejamos um excelente desempenho no seu 
primeiro semestre letivo. 

FACULDADE CHRISTUS.  
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1. INTRODUÇÃO À UNIVERSIDADE E AO CURSO SUPERIOR 

 

1.1. CONHECENDO O ENSINO SUPERIOR: 

Quando o aluno supera a difícil etapa do vestibular, depara-se 
com o desafio do curso superior, cujo modelo de ensino e de 
responsabilidade é diferente dos ensinos Fundamental e Médio. Enquanto 
nestes se prima pela formação básica da personalidade da criança e do 
adolescente, encetando-lhes o conhecimento básico indispensável à 
aquisição do conhecimento científico, os cursos universitários superam 
esse estágio, enfocando a formação acadêmica, crítica, científica, de 
pesquisa, forjando o profissional do futuro, preparando-o não só para o 
mercado de trabalho, como também para a construção e o 
desenvolvimento de novas tecnologias, contribuindo para a evolução do 
ser humano.  

Tudo isso acarreta profunda mudança tanto por parte dos 
professores e das técnicas de ensino quanto por parte dos alunos, os 
quais que assumem a responsabilidade de aprender, de produzir e de 
prepara-se para o futuro. Atualmente, considerando as constantes 
modificações da sociedade, quase à velocidade da luz, o papel do 
professor universitário vai muito além da mera transmissão de 
conhecimentos; é preciso preparar o espírito do aluno para as contínuas 
modificações das relações intersubjetivas, dos valores e das tecnologias, 
alimentando-o com instrumentos e disposição indispensáveis à adaptação 
do porvir. Nessa ótica, ensinar é preparar para as mudanças. O 
profissional, agora, tem de ser o “preparado”, mas apto às mudanças, isto 
é, adaptável às alterações do meio e aberto às inovações.  

Quanto ao aluno do curso superior, não pode mais esperar que 
todos os seus conhecimentos provenham das lições dos professores, 
ministradas em sala de aula. O campo de aprendizagem se expande, e as 
aulas se tornam insuficientes. Urge a pesquisa, a consulta a bons livros, 
às obras dos autores clássicos, as visitas à Biblioteca, a elaboração de 
trabalhos monográficos etc. O momento é de assumir as 
responsabilidades do mundo lá fora, preparando-se para enfrentá-lo com 
profissionalismo, seriedade, competência e eticidade. É preciso abraçar a 
academia, reconhecer a dimensão do estudo acadêmico e a natureza 
científica do conhecimento. É necessário compreender a função do 
cidadão perante a sociedade e a contribuição que pode oferecer a ela.  
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1.2. CURSOS, FACULDADES , CENTROS UNIVERSITÁRIOS E UNIVERSIDADES: 

Há uma confusão, por parte dos não versados na área, entre 
Cursos, Faculdades, Centros Universitários e Universidades.  

Conforme estabelece o Decreto no 3.860/2001 (art. 7o) do 
Presidente da República, as instituições de ensino superior do Sistema 
Federal de Ensino classificam-se em: I – universidades; II – centros 
universitários; e III – faculdades integradas, faculdades, institutos ou 
escolas superiores.  

Para a criação de uma Universidade, é preciso que a instituição 
credenciada de ensino superior solicite ao MEC novo e específico 
credenciamento, além de obedecer aos requisitos da legislação própria, 
entre os quais ter pelo menos cinco cursos de graduação regulares 

reconhecidos (art. 8o, Resolução no 10, de 11/03/2002, do Conselho 
Nacional de Educação) e com qualidade comprovada em avaliações 
coordenadas pelo Ministério da Educação.  

Os Centros Universitários são instituições de ensino superior 
pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência do ensino 
oferecido, comprovada pelo desempenho de seus cursos nas avaliações 
coordenadas pelo Ministério da Educação, pela qualificação do seu corpo 
docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à 
comunidade escolar (Dec. 3.860/2001, art. 11). Somente serão criados 
por credenciamento de instituições de ensino superior já credenciadas e 
em funcionamento regular, com qualidade comprovada em avaliações 
coordenadas pelo Ministério da Educação. 

As Faculdades Integradas são instituições com propostas 
curriculares em mais de uma área de conhecimento, organizadas para 
atuar com regimento comum e comando unificado (art. 12, Dec. 
3.860/2001).  

Os cursos superiores, sob o ponto de vista estrutural, constituem 
unidades componentes dessas instituições de ensino. Sua criação em 
instituições credenciadas como faculdades integradas, faculdades, 
institutos superiores ou escolas superiores depende de prévia autorização 
do Poder Executivo.  

Observe-se que a Instituição Christus, no que se refere ao 
ensino superior, é uma Faculdade , que é composta pelos cursos de 
Medicina, Direito, Pedagogia, Administração, Fisioterapia, Sistemas de 
Informação e Ciências Contábeis. Ao todo, são sete cursos. 
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2. A FACULDADE CHRISTUS 

 

2.1. HISTÓRIA DA FACULDADE : 

A Faculdade Christus, instituição particular, sediada em 
Fortaleza, foi fundada em 21 de março de 1995, no bairro Dionísio Torres, 
a partir da experiência educacional de mais de meio século do Colégio 
Christus, cuja fundação se dera no dia 21 de março de 1951, e do sonho 
de seu fundador, Dr. Roberto de Carvalho Rocha, em oferecer, além de 
uma educação completa (da Educação Infantil ao Ensino Médio), também 
o Ensino Superior. 

Desde sua criação, a Faculdade Christus escuda seu trabalho 
numa política centrada na filosofia da qualidade e nos princípios éticos — 
respeito, profissionalismo, argumentação sólida e participação, aliados à 
epistemologia e aos procedimentos didáticos pedagógicos.  

Em 1999, foi criado o Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão, que oferece cursos de especialização nas áreas de Educação, 
Administração, Direito, Ciências Contábeis e Saúde.  

Para garantir o projeto de expansão, em 2003 foi inaugurado o 
Campus Dom Luís e em 2005 inauguramos o Campus Parque Ecológico 
da área da saúde, no bairro Papicu. 

No semestre de 2006.2 começou a funcionar o Curso de 
Medicina, sendo o pioneiro em Fortaleza a ser autorizado pelo Ministério 
da Educação em Instituição de Ensino Superior Particular. 

Em maio de 2009, a avaliação externa do Ministério da 
Educação atribuiu nota cinco, conceito máximo, aos quesitos de 
infraestrutura, sustentabilidade financeira, formação do corpo docente e 
técnico-administrativo e políticas de atendimentos ao corpo discente. Na 
média geral, a Faculdade Christus obteve nota quatro, a melhor 
avaliação, entre todas as instituições de ensino superior do estado do 
Ceará, de acordo com os novos critérios de avaliação do ministério da 
educação. 

As ações acadêmicas e de responsabilidade social realizadas no 
núcleo de prática jurídica, na clínica escola de fisioterapia, na clínica de 
escola de medicina e no núcleo de práticas empreendedoras conferem à 
Faculdade Christus notoriedade pela excelente qualidade dos serviços 
prestados e pelo reconhecimento da população atendida. 
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A história de sucesso da Faculdade Christus culminou, 
recentemente, com o definitivo reconhecimento do Curso de Medicina 
cuja avaliação do MEC em junho próximo passado (21 e 22 de junho de 
2011) rendeu-nos nota QUATRO, o que nos colocou, apesar de sermos 
um curso com apenas cinco anos de existência, entre os 24 melhores 
cursos de Medicina do país. 

  Essa vitória nos envaidece e pertence a todos: estudantes, 
funcionários, professores, coordenadores e diretores; isso nos inspira a 
perseguir, com força redobrada, determinação e humildade, a construção 
de uma Faculdade cada vez mais sintonizada com os anseios da 
sociedade cearense e com foco na excelência acadêmica. 

 

2.2. MISSÃO INSTITUCIONAL : 

A Faculdade Christus  busca formas de assegurar um ensino 
que contemple a diversidade do conhecimento e que, simultaneamente, 
em relação à individualidade e à subjetividade do aluno, forme 
profissionais com competência em áreas específicas e capazes de 
incorporar valores que propiciem o pleno exercício da cidadania.  

Geral: 

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo, promovendo a divulgação dos 
conhecimentos científicos, culturais e técnicos, por meio das várias 
formas de comunicação do saber e o pleno exercício da cidadania. 

Específicos: 

� promover o estudo sistemático dos problemas do mundo presente, em 
particular, os da região Nordeste, prestando serviços especializados à 
comunidade e estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade e 
de parceria; 

� desenvolver a extensão, aberta à comunidade, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica; 

� formar profissionais e docentes aptos para o exercício de suas funções 
e para a participação no desenvolvimento do país e, especialmente, do 
nordeste brasileiro,   suscitando-lhes o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional; 
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� aperfeiçoar sua estrutura organizacional, tornando-a integrada, mais 
próxima e disponível à sua clientela interna e externa; 

� promover a iniciação científica e a prática profissional em articulação 
com as instituições da comunidade; 

� disponibilizar recursos da Tecnologia Educacional a serviço da 
atividade-meio e da atividade-fim da Faculdade; 

� interagir permanentemente com a sociedade, investigando suas 
necessidades para atendê-la naquilo que lhe compete; 

� ser agente provedor de recursos humanos, comprovadamente 
qualificados e tecnologicamente consistentes, para a região Nordeste. 

 

2.3. VISÃO INSTITUCIONAL : 

A Faculdade Christus  pretende promover uma ação de 
construção, reelaboração e transmissão de conhecimentos, configurando 
a educação como transformadora da cultura, ou seja, da realidade. 

A imagem de futuro desejada pela organização pode ser assim 
sintetizada: tornar-se um centro de referência para a Educação e para a 
disseminação da ciência, da educação e das tecnologias, no âmbito 
estadual e nacional por meio das seguintes ações: 

� consolidar cursos de Formação de Professores; 

� consolidar novos cursos dinâmicos e flexíveis, atendendo às contínuas 
transformações do mercado de trabalho; 

� estabelecer parcerias com outras instituições de Ensino no Brasil e no 
Exterior; 

� estabelecer parcerias para prestação de assessorias, que organizem 
uma rede de interconexões entre o ensino superior e as organizações 
empresariais correspondentes às áreas de atuação da Instituição; 

� expandir, gradativamente, cursos de tecnologia; 

� prestar serviços à comunidade, dentro das possibilidades da 
Instituição. 

Metas Globais 

Mantendo coerência com sua missão, visão de educação e 
objetivos, a Faculdade Christus  estabeleceu as seguintes metas: 
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� implementação de projeto político-pedagógico-institucional que 
expresse os princípios éticos, políticos e epistemológicos 
educacionais, orientando a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento da ação político-pedagógica específica dos seus 
cursos de graduação e programas de pós-graduação; 

� abertura do espaço de aprendizado, deixando o aluno não só na sala 
de aula, mas também aproximando-o do laboratório e de seu campo 
de atuação; 

� desenvolvimento de atitudes, não se limitando apenas aos conteúdos, 
mas ampliando a capacidade de percepção, formulando e resolvendo 
problemas; 

� Apreensão do conhecimento a partir de problemas concretos - ensino 
"hands on": motivação, atualidade, formação de atitude; 

� estímulo à atitude empreendedora do aluno, preparando-o para o atual 
ambiente de risco, tornando-o agente ativo da construção de seu 
futuro; 

� estrutura curricular flexível, permitindo alto grau de escolha de 
formação, com abertura à pós-graduação e à pesquisa; 

� conscientização do aluno acerca das atuais tecnologias e redes de 
informação; 

� incentivo à atitude pró-ativa por parte do aluno e do professor; 

� formação científica sólida e geral para acompanhar mudanças e 
antever tendências multidisciplinares; 

� formação ética, envolvendo aspectos sociais e ambientais. 

 

2.4. CURSOS QUE A FACULDADE CHRISTUS OFERECE:  

A Faculdade Christus oferece os seguintes Cursos de 
Graduação:  

a) Administração;  
b) Ciências Contábeis; 
c) Direito; 
d) Fisioterapia;  
e) Medicina; 
f) Sistemas de Informação. 



14 Curso de Medicina 

2.5. BIBLIOTECA :  

A Biblioteca foi criada quando da fundação da Faculdade 
Christus (1995). Assim, a história da Biblioteca funde-se com as origens 
da Instituição.  

Como órgão suplementar, a Biblioteca está vinculada à Diretoria 
Geral da Faculdade, relacionando-se sistemicamente com os demais 
setores e constituindo-se em ferramenta de apoio às atividades fins de 
ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Deste modo, oferece à 
comunidade acadêmica o suporte informacional necessário ao 
desenvolvimento dos Cursos. 

No Campus Dom Luís, a Biblioteca está situada em dois andares 
do prédio da Faculdade Christus (Avenida Dom Luís, 911, Meireles), no 
3º e 4º andares, contando com espaço ainda mais arejado e propício ao 
estudo individual e em grupo, dispondo de salas contíguas para cada tipo 
de estudo, videoteca, acesso à Internet, Internet Wireless, setor de 
periódicos, biblioteca eletrônica e processamento de dados. O ambiente 
da área física favorece ao convívio com a informação e o conhecimento, 
contando com boa iluminação natural, acrescida de iluminação artificial 
fluorescente. A cor das paredes, em tom claro, do teto e do piso, amplia a 
luminosidade do ambiente, mas sem ofuscar o aluno. No Campus Parque 
Ecológico (Rua João Adolfo Gurgel, 133), a Biblioteca, específica para os 
cursos da área de saúde oferecidos pela Faculdade Christus, está 
localizada no andar térreo, Bloco B da Unidade III – Parque Ecológico. 
Acessível aos alunos, professores e funcionários da Faculdade Christus, 
tem uma área total de 1.493,35m², A Biblioteca conta com boa iluminação 
artificial florescente, no plano de trabalho e com alta reprodução de cores. 
A cor das paredes em tom claro, do teto e do piso, ampliam a 
luminosidade do ambiente. A ventilação é artificial. O mobiliário da 
Biblioteca é adequado e moderno, de acordo com os princípios 
recomendados para as bibliotecas universitárias. O acervo está 
acomodado em estantes, devidamente distribuído em coleções 
específicas. Os periódicos especializados contam com estantes 
expositoras para os títulos correntes. Na Biblioteca existem computadores 
para acesso ao catálogo do acervo e também para o atendimento no 
balcão de empréstimos. Nas salas da Biblioteca Eletrônica, 
computadores, com kit multimídia, estão ligados à Internet e disponíveis 
aos usuários. 
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Acervo Geral:  

O Acervo Geral de livros da biblioteca, englobando os diversos 
Cursos de Graduação, é de: 56.913 registros, 18.612 títulos de livros, 906 
títulos de periódicos, além de fitas de vídeo e documentos eletrônicos 
diversificados. Estes números, todavia, encontram-se em constante 
alteração, devido a frequência na aquisição de novos títulos e novos 
exemplares. A projeção é de que este número aumente ano a ano, dentro 
do plano de expansão, que alcança, ainda, a aquisição de várias outras 
obras e manuais acadêmicos.  

Todo o Acervo encontra-se informatizado, utilizando-se o sistema 
de automação de Biblioteca - AUTOBIB, que permite acesso ao acervo 
pela pesquisa em terminais de computadores.  

Todo o Acervo encontra-se informatizado, utilizando-se o sistema 
de automação de Biblioteca-AUTOBIB, que permite acesso ao acervo 
pela pesquisa em terminais instalados em computadores.  

A recuperação de informação é feita via Comutação Bibliográfica 
(COMUT) e via SCAD, é um serviço Cooperativo, dá acesso ao 
Documento da Biblioteca Virtual em Saúde, coordenado pela BIREME 
com a cooperação das bibliotecas integrantes do Sistema Latino 
Americano e do Caribe de Informação em Ciências e Saúde, a qual 
permite que qualquer pessoa solicite e receba, por intermédio de uma 
Biblioteca, cópia de artigos publicados em periódicos técnico-científicos 
(revistas, jornais, boletins etc.), teses e anais de congresso, existentes 
nas melhores Bibliotecas do Brasil e do Exterior. 

 

Bases de Dados 

A Biblioteca oferece acesso a diversas Bases de Dados 
referenciais e de texto completo entre elas a Proquest e a Nursing & 
Allied Health Source que são assinadas pela instituição, e ainda as bases 
que se hospedam no portal da Bireme, ao catálogo coletivo nacional – 
CCN, dentre outras que estão disponibilizadas no site da faculdade. 

A recuperação de informação é feita via COMUT (Comutação 
Bibliográfica) e via SCAD que é um serviço Cooperativo de Acesso a 
Documentos de Bibliotecas Virtuais em Saúde que permite a qualquer 
pessoa solicitar e receber, por intermédio de uma Biblioteca, cópia de 
artigos publicados em periódicos técnico-científicos (revistas, jornais, 
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boletins etc.), teses e anais de congresso, existente nas melhores 
Bibliotecas do Brasil e do Exterior. 

 

Recursos Humanos: 

A Biblioteca conta hoje com 05 (cinco) bibliotecárias e 44 
(quarenta e quatro) auxiliares, sendo considerada, pelos padrões de 
Bibliotecas Universitárias, como suficiente para o bom atendimento à 
comunidade acadêmica.  

 

Horário de Funcionamento: 

O horário de funcionamento da Biblioteca é diário, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30min às 22h30min no Campus Dom Luís, e de 
7h30min às 21h30min no Campus Parque Ecológico; aos sábados, é de 
8h às 12h, podendo se estender até às 16h, quando solicitado por 
professores ou alunos. 

 

Conceito A:  

A Biblioteca obteve conceito “A” na avaliação do MEC, quando 
da aprovação e reconhecimento dos cursos da Faculdade Christus. 

 

Utilização da Biblioteca: 

Para melhor atender a todos, a Biblioteca tem suas limitações no 
empréstimo de seus livros. Existem obras, chamadas cativas, que não 
podem ser emprestadas nem retiradas; sua consulta se dará no próprio 
recinto da Biblioteca, em face de sua raridade ou por constituir exemplar 
único ou, ainda, por outra necessidade verificada internamente. Os 
demais livros podem ser emprestados aos alunos, que poderão retirar até 
03 (três) obras por até 10 (dez) dias. Em se tratando de professor da 
casa, o limite será de até 03 (três) obras, por até 15 (quinze) dias. Esses 
prazos são prorrogáveis indefinidamente, salvo se houver pedido de 
reserva da obra por outro aluno ou professor. A extrapolação do prazo na 
devolução implicará em aplicação de multa.  

É imperioso que o aluno trate bem os livros da Biblioteca, não os 
riscando, nem os danificando, pois outros alunos também precisarão 
deles. E como a Biblioteca é ambiente de estudo, o silêncio é de suma 
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importância. Logo, deve-se colaborar com os colegas pesquisadores, 
evitando conversas, atendimento de celulares e discussões de provas. 

O extravio de obras levará à sua reposição, pelo aluno 
responsável, mediante a aquisição de novo exemplar. Por isto, não perca, 
não rasgue, não risque, não dobre as folhas dos livros que retirar para 
consulta ou dos que manusear na própria sala de estudo.  

Somente com a declaração negativa de débito para com a 
Biblioteca é permitida a matrícula do aluno. Portanto, é necessário 
devolverem-se todos os livros no final do semestre letivo.  

 

Aquisição de obras pela Biblioteca e pelos alunos: 

A Biblioteca da Faculdade Christus está em constante 
atualização de seu acervo, adquirindo obras indicadas pelos Professores 
e Coordenadores de Curso, sem esquecer as sugestões dos alunos, 
obedecendo ao procedimento regulamentar interno. A todo início de 
semestre, novas obras são adquiridas, em observância ao plano de 
expansão do acervo e para melhor atender ao leitor.  

Por fim, é preciso que o aluno saiba da imperiosidade de ter seus 
próprios livros também. Nenhuma Biblioteca pode constituir-se em todo o 
arcabouço de que careça o aluno de graduação, cuja leitura diuturna é 
exigida pelos professores. A Faculdade oferece o amparo bibliotecário, 
mas não pode suprir todas as carências de todos os alunos, ao mesmo 
tempo.  

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE A BIBLIOTECA : 

COMO LOCALIZAR O LIVRO/PERIÓDICO NA ESTANTE 
 
– Nos terminais de consultas, pesquise nos campos adequados, por 

Autor, Título, Assunto ou editora. 

– Anote o Nº da localização (CDD + CUTTER) para identificar o livro. 

– Procure um funcionário da Biblioteca que o ajudará a encontrar o livro 
na estante. 
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EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

– ACESSO: Através da apresentação de documento de identificação 
fornecido pela biblioteca. (intransferível).  O aluno deverá entregar 
duas fotos 3X4 e o comprovante de matrícula para adquirir a carteira 
da biblioteca. 

– HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª feiras, das 7h30min às 
22h30min no Campus Dom Luís, e de 7h30min às 21h30min no 
Campus Parque Ecológico aos sábados, é de 8h às 12h, podendo se 
estender até às 16h, quando solicitado por professores ou alunos. 

– LIMITAÇÃO E PRAZO: 
 
 
 
 
 
 

– RESERVA: O leitor reservará a publicação caso a mesma não se 
encontre na biblioteca. A reserva também poderá ser feita no site da 
faculdade. 

– RENOVAÇÃO: O prazo de empréstimos poderá ser renovado caso a 
publicação não esteja reservada. A renovação também poderá ser 
feita on-line no site da faculdade, caso não esteja com atraso ou 
reservado para outro aluno.  

– DEVOLUÇÃO: Caso a data de devolução e/ou renovação coincida 
com dias feriados, a Biblioteca fará automaticamente o ajuste de data 
para o primeiro dia útil seguinte. 

– ATRASO DE DEVOLUÇÃO: Caso a devolução da obra não seja 
efetuada na data estabelecida, o usuário pagará R$ 0,50 por dia/livro 
de atraso. 

– EXTRAVIO DA OBRA: O aluno deverá repor a obra extraviada. 

– MATRÍCULA: O aluno em débito como a Biblioteca não poderá 
efetuar a renovação de sua matrícula. 

 
PARA SEU MELHOR CONTROLE GUARDE SEMPRE O 
CUPOM DA ÚLTIMA DEVOLUÇÃO. 

 

USUÁRIO QUANTIDADE PRAZO 

GRADUAÇÃO 3 10 

PROFESSOR 3 15 

FUNCIONÁRIO 2 10 
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2.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL : 

No 5º andar da sede Dom Luís encontra-se a Direção, a 
Supervisão, as Coordenações dos Cursos, a Sala de Atendimento aos 
alunos, a Comissão de Processo Seletivo, a Secretaria de Alunos, a 
Secretaria de Cursos e o Serviço de Acompanhamento Psicopedagógico 
(SAP). 

No 5º andar da sede Parque Ecológico encontra-se a Direção, a 
Supervisão, os Coordenadores dos Cursos, de Estágio, Extensão e 
Pesquisa, a Secretaria de Cursos e o Serviço de Acompanhamento 
Psicopedagógico (SAP). 

No Térreo da sede Parque Ecológico encontram-se a Comissão 
de Processo Seletivo, a Secretaria de Alunos. 

 

3. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

3.1. NORMAS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL  

Em consonância com o disposto no Regime Geral, estão 
descritas, abaixo, as Normas de Convivência Social da Faculdade 
Christus, para o conhecimento dos interessados em iniciarem seus 
estudos superiores nesta Instituição. 

Constitui falta disciplinar o não cumprimento dos deveres, as 
infrações às normas legais, estatuárias e regimentais ou às 
determinações das autoridades acadêmicas como; 

a) Praticar ato definido como infração às leis penais. 

b) Ofender o decoro universitário. 

c) Cometer ato de desrespeito, desobediência, desacato, ou outro que, 
de qualquer forma, importe em indisciplina. 

d) Fazer uso de substâncias entorpecentes ou psicotrópicos ou de 
bebidas alcoólicas, no campus da Faculdade Christus e em suas 
calçadas ou em suas imediações, bem como comparecer às aulas 
sob efeito de tais substâncias. 
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e) Freqüentar as atividades escolares portando arma de qualquer 
espécie ou objeto considerado perigoso para convivência coletiva. 

f) Utilizar telefones celulares e outros meios de comunicação eletrônica 
durante as aulas. 

g) Praticar jogos de azar no campus ou em suas imediações. 

h) Perturbar a ordem e as atividades da Faculdade Christus e a paz de 
sua comunidade. 

i) Recorrer a meios fraudulentos, em benefício próprio ou de outrem, 
com o propósito de burlar a exigência da freqüência ou de lograr 
aprovação. 

j) Iniciar, promover ou apoiar ausência coletiva aos trabalhos escolares 
ou atos de indisciplina coletiva. 

k) Danificar patrimônio móvel e imóvel da Faculdade, da Entidade 
Mantenedora ou de terceiros. 

l) Vir para as aulas ou atividades extracurriculares com roupas que 
firam o decoro e a moral cristã. 

m) Vir para as aulas ou atividades extracurriculares com vestimentas 
exóticos, penteados extravagantes, enfeites ostensivos, tatuagens 
etc., pois dificultam a atenção dos colegas em classe, prejudicando a 
aprendizagem. 

n) Fazer propaganda de religião que não a da faculdade Christus, uma 
vez que a Faculdade se rege pelas normas da Igreja Católica 
Apostólica Romana e só deseja contar em sua comunidade escolar 
com pessoas que saibam portar-se com o devido respeito para essas 
normas. 

o) Praticar atos intitulados trotes com colegas, professores ou qualquer 
membro da Faculdade. 

p) Chegar habitualmente atrasado para o início das aulas. 
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q) Comercializar alimentos, vestimentas ou quaisquer outros objetos 
dentro do Campus e Unidades. 

 

3.2. DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE: 

3.2.1. FALTAS E PUNIÇÕES : 

O Regimento Interno da Faculdade CHRISTUS estabelece o 
Regime Disciplinar do Corpo Discente nos seus arts. 75 e 76. Segundo 
tais dispositivos, os membros do Corpo Discente estão sujeitos às 
seguintes penalidades:  

I – advertência verbal, por: 

a) desrespeito ao Diretor, a qualquer membro do corpo docente ou a 
servidor da Faculdade; 

b) desobediência a qualquer ordem emanada do Diretor ou de 
qualquer membro do corpo docente no exercício de suas funções. 

II – repreensão, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item I; 

b) ofensa e agressão a outro aluno, à perturbação da ordem no 
recinto da Faculdade; 

c) improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares. 

III – suspensão por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item II; 

b) ofensa ou agressão a membro do corpo docente ou a servidor da 
Faculdade;  

c) incitamento à perturbação da ordem na Faculdade. 

IV – dispensa por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item III; 

b) falsificação de documentos para uso junto à Faculdade. 

A competência para aplicação das penalidades é do Diretor 
Geral e dos Coordenadores de Curso nos casos de advertência; e do 
Diretor Geral, nos casos de repreensão, suspensão e dispensa. Se for 
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aplicada a pena de advertência, repreensão ou suspensão até 10 (dez) 
dias, cabe recurso para o Colegiado do Curso e, das demais, ao 
Conselho Superior.  

O registro da penalidade será feito em documento próprio, não 
constando do histórico escolar do aluno. Tal registro, nas hipóteses de 
advertência e repreensão, será cancelado se, no prazo de um ano de sua 
aplicação, o aluno não incorrer em reincidência.  

 

3.2.2. DA ETICIDADE NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS : 

Em toda e qualquer atividade acadêmica, o aluno deverá agir 
eticamente, não sendo admitido plágios nos trabalhos, fraudes ou “colas” 
em provas nem atitudes incompatíveis com o devido comportamento e o 
bom rendimento do aprendizado. Nesse ponto, a Coordenação do Curso 
orienta os professores a serem rigorosos, não benevolentes.  

Será punido, nos termos do Regimento Interno da Faculdade 
Christus, o aluno que assumir a autoria de trabalhos de que não seja o 
legítimo autor, utilizando-se de quaisquer meios, como copiar, 
transcrever, reproduzir, inserir textos, integrais ou parciais, da internet, de 
colegas, de livros, de jornais ou periódicos sem mencionar a fonte e sem 
observar as normas aplicáveis a esses procedimentos. As transcrições 
são permitidas quando for citada a fonte, segundo as recomendações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e desde que não 
comprometa a autoria do aluno. Cada professor acompanhará o aluno e o 
repreenderá, verbalmente, de imediato, ao perceber a prática de qualquer 
ato ofensivo à ética, ao decoro e à moralidade acadêmica, sem prejuízo 
das sanções cabíveis à espécie.  

O comportamento ético está no âmago da filosofia de trabalho da 
Faculdade Christus. Nesse sentido, reza o art. 70, do Regimento Interno 
da Instituição, constituir dever do aluno “acatar as normas de convivência 
social da Faculdade” (inc. VII) e “respeitar a filosofia educacional e 
religiosa da Faculdade” (inc. X). 
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3.3. PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA POR BLOCO DE 
DISCIPLINAS /MÓDULOS: 

Unificado parcialmente em seu conteúdo e centralizado em sua 
execução, o Processo Seletivo da Faculdade Christus é realizado sob a 
responsabilidade da Comissão de Processo Seletivo (CPS), para a 
seleção dos candidatos que preencherão as vagas definidas em Edital.  

 

3.4. TRANSFERÊNCIA EXTERNA : 

É a passagem do vínculo do aluno regular de uma Instituição de 
Ensino Superior para outra, com a finalidade de prosseguimento de 
estudos. 

Documentação exigida: 

� Declaração de que está regularmente matriculado; 

� Declaração da autorização ou do reconhecimento do curso; 

� Histórico escolar, fotocópia da identidade, CPF e Programa das 
disciplinas/módulos cursadas (os).  

A Resolução nº 006/2006 (ver anexa), do Conselho Superior da 
Faculdade Christus regulamenta o ingresso de graduados e transferidos 
para a instituição.  

 

3.5. VAGAS PARA GRADUADOS : 

Havendo vagas, os portadores de diploma de graduação 
poderão ingressar, mediante processo seletivo, na Faculdade Christus, 
com aproveitamento de estudos realizados em outro curso, submetendo-
se aos critérios para este fim estabelecidos (ver Resolução 006/2006, em 
anexo).  

 

3.6. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS: 

O aproveitamento de estudos se dá quando o aluno já houver 
cursado disciplina ou módulo equivalente em outro Curso Superior. A 
solicitação do aproveitamento de estudos pelo aluno será feita na 
Secretaria, no período determinado no Calendário de Atividades 
Escolares, anexando: 
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a) requerimento, um para cada disciplina ou módulo, explicitando as 
disciplinas ou os módulos, objetos de aproveitamento de estudos; 

b) cópia do histórico escolar da IES de origem; 

c) programas das disciplinas ou dos módulos cujo aproveitamento seja 
pretendido, devidamente autenticados pela IES de origem;  

d) taxa de pagamento (valor por disciplina ou módulo).  

Em seguida, o pedido será analisado pela Coordenação do 
Curso, que observará os critérios próprios do aproveitamento, inclusive o 
grau de coincidência entre os conteúdos da disciplina ou módulo a ser 
cursada e da disciplina ou módulo que se quer ver aproveitada(o) (75%). 
O(s) Professor(es) da disciplina ou do módulo respectiva(o) será(ão) 
ouvido(s) previamente.  

Não serão aceitos pedidos de aproveitamento de Disciplinas ou 
Módulos para aluno regularmente matriculado na mesma Disciplina ou 
Módulos. 
 

3.7. EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS /MÓDULOS: 

Dá-se a equivalência entre Disciplinas que se equivalem em 
termos de carga-horária e conteúdo programático (75% e 70%, 
respectivamente).  
 

3.8. TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA : 

O trancamento de matrícula, para efeito de suspensão de todas 
as atividades acadêmicas, pode ser concedido ao aluno por um prazo 
máximo de quatro semestres letivos, consecutivos ou não, mantendo, no 
entanto, a vinculação do estudante com a Faculdade. 

O trancamento só é permitido ao estudante que já tiver cursado, 
com aprovação, o 1° semestre do seu curso. 

O trancamento é coordenado pelo órgão de registro acadêmico 
da Faculdade e deve ser efetuado no prazo estipulado no calendário 
acadêmico, a cada período escolar. 

O trancamento tem validade, apenas, até o final do semestre 
letivo em que foi requerido, devendo ser renovado de acordo com o 
regime do curso e com o calendário escolar. 
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Ao retornar aos estudos, o aluno que houver trancado a 
matrícula deverá prosseguir o curso vinculando-se ao currículo pleno em 
vigência. 

O cancelamento da matrícula elimina o aluno do Quadro 
Discente da Faculdade, sendo expressamente vedada a expedição da 
Guia de Transferência ao mesmo, podendo ser-lhe concedida, a pedido, a 
respectiva certidão de estudos. 

O aluno que houver interrompido seu curso por desistência ou 
cancelamento pode retornar à Faculdade, mediante classificação em 
novo processo seletivo de admissão.  
 

3.9. TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS /MÓDULOS: 

O trancamento parcial da matrícula em disciplinas ou módulos 
deverá efetuar-se antes de decorridos 1/3 (um terço) do período letivo. 

O trancamento parcial da matrícula terá efeito sobre o registro 
acadêmico, não dispensando o aluno do pagamento das disciplinas 
solicitadas. 
 

3.10. MODALIDADES DE CURSOS: 

O Bacharelado habilita o aluno ao exercício da profissão, 
enquanto a Licenciatura habilita-o para o exercício do magistério. 
 

3.11. CURRÍCULO PLENO: 

É o elenco de disciplinas ou módulos, dispostas(os) numa 
seqüência, que o aluno deve cursar para obter o grau acadêmico, no 
curso de sua escolha.  

Entende-se por disciplina ou módulo o conjunto homogêneo e 
delimitado de conhecimentos ou técnicas correspondentes a um 
programa de estudos e atividades, que se desenvolvem em determinado 
número de horas-aula, distribuídas ao longo do período letivo. 

O programa de cada disciplina ou módulo, sob a forma de plano 
de ensino, é elaborado pelo respectivo professor e aprovado pelo 
Colegiado de Curso. 
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3.12. DISCIPLINAS /MÓDULOS PRÉ-REQUISITO: 

É chamada de Disciplina ou Módulo Pré-Requisito aquela(e) que 
precede, lógica e necessariamente, a uma outra. Isso significa dizer que 
uma determinada disciplina ou módulo não poderá ser cursada(o) antes 
de se obter aprovação no seu pré-requisito.  

 

3.13. TURNOS DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS: 
 
CURSO TURNOS DE FUNCIONAMENTO 

ADMINISTRAÇÃO  MANHÃ E NOITE 

DIREITO MANHÃ E NOITE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  NOITE 

FISIOTERAPIA  MANHÃ E VESPERTINO 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  NOITE 

MEDICINA DIURNO - INTEGRAL  

Eventualmente, serão exigidas atividades complementares aos 
alunos nos Sábados, como a participação em Seminários, de que serão 
previamente comunicados pela coordenação.  
 

3.14. HORÁRIO DAS AULAS : 

 MANHÃ 

Horário 07h40min às 11h40min 

TARDE 

Horário 13h40min às 17h40min 
  

3.15. ASSIDUIDADE E FALTAS : 

O art. 47, § 3º, da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispõe que é 
obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de 
educação à distância, que se regem por outras disposições. Não existe, 
pois, legalmente, abono de faltas. É admitida, para a aprovação, a 
freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da freqüência total 



 

Faculdade Christus – Manual Acadêmico  27 

às aulas e demais atividades escolares, em conformidade com o disposto 
na Resolução no 4 de 16/9/86, do extinto Conselho Federal de Educação.  

Numa disciplina de 40 h/a, por exemplo, o máximo de ausência é 
de 10 (dez) horas/aulas; se a disciplina for de 80 h/a, este número sobe 
para 20 (vinte) horas/aulas. Cada dia de falta em uma disciplina há duas 
horas/aulas por horário, seja ele AB, CD, ou EF. 

A Faculdade Christus esclarece que legalmente não há 
possibilidade de abono de faltas com declarações de viagens por motivo 
de trabalho, ou por apresentação de um atestado médico, esse último 
será aceito no caso de ingresso em regime especial nas condições 
indicadas a seguir. 

O regime de exercícios domiciliares, instituído pelo Decreto-Lei 
no 1.044, de 21 de outubro de 1969 que constituiu em exceção à regra 
estabelecida na LDB. Além, disso, a Lei no 6.202, de 17 de abril de 1975, 
dispõe que a partir do oitavo mês de gestação, e durante os três meses 
subseqüentes, a estudante grávida ficará assistida pelo regime domiciliar. 

O Regime Especial pode ser atribuído para alunos(as) com 
afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou afecções 
mórbidas, e alunas gestantes, mediante a apresentação de atestado 
médico, caso atenda as condições descritas, a seguir: o laudo do médico 
deverá conter diagnóstico, tempo do afastamento e a terapêutica 
instituída para o tratamento, além da assinatura e CRM do médico. O 
período de afastamento indicado pelo médico deverá ser de no mínimo 15 
dias consecutivos. O prazo para entrega do requerimento é de 20 (vinte) 
dias, contados do início da data indicada no atestado para afastamento, 
respeitado o limite do final do semestre letivo. 

Após a oficialização, por parte da Secretaria Geral do início e 
término do Regime Especial, cada coordenação de curso definirá as 
atividades/tarefas domiciliares e os prazos para entrega de trabalhos. 
O(a) aluno(a) deverá, em articulação com a coordenação de seu curso, 
definir quando fará as provas que faltou no período do afastamento. As 
provas poderão ser domiciliares com custos adicionais para o (a) aluno 
(a). 
 

3.16. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E SEGUNDA CHAMADA : 

A avaliação do desempenho escolar é feita por Disciplina ou 
Módulo, incidindo sobre a freqüência e o aproveitamento. 
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A aprovação do aluno em cada disciplina ou módulo far-se-á por 
meio de dois critérios, ambos eliminatórios por si mesmos: Assiduidade 
e Rendimento Acadêmico.  
 

3.16.1. APURAÇÃO DA ASSIDUIDADE: 

A apuração da assiduidade far-se-á pela freqüência do aluno às 
aulas e demais atividades da Disciplina, observando-se o que foi dito no 
subtópico anterior (consulte-o). 

a) considerar-se-á aprovado, por assiduidade , o aluno que comparecer 
a um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 
atividades de cada disciplina; e por Rendimento Acadêmico   o que 
obtiver Média Final igual ou superior a 5,0 (cinco) calculado entre a 
Média da Notas Parciais dos três períodos;  

b) a verificação e o registro da freqüência do aluno é de 
responsabilidade do professor de cada disciplina, e o seu controle é 
de responsabilidade da Secretaria, para fins de registro geral e 
elaboração de lista para efeitos de prova;  

c) a freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida 
apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas;  

d) incumbe ao aluno fazer o acompanhamento de sua própria 
freqüência, precavendo-se das situações limite de reprovação. 

  

3.16.2. RENDIMENTO ACADÊMICO PARA O CURSO DE MEDICINA : 

1. Em cada semestre, haverá um módulo vertical, constituído por três 
temas e um módulo horizontal, constituído por duas atividades 
práticas profissionais (CHA e ISEC). 

2. Em cada tema do módulo vertical , haverá duas modalidades de 
avaliações: a somativa  e a formativa . A nota da avaliação somativa 
(AS) será a média de todas as provas (teóricas, práticas ou 
teóricas/práticas) realizadas em cada tema. A nota da avaliação 
formativa será de responsabilidade dos tutores. 

3. Em cada tema vertical, a Avaliação Somativa (AS) será composta 
por, no mínimo, duas provas (AS1 e AS2), uma ocorrendo no meio e 
a outra no final do tema. Cada prova terá uma parte teórica e/ou uma 
parte prática, cujo valor percentual (relativo) pode variar em função 
da quantidade de conhecimentos testados, ou seja: 
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AS1= AS1T + AS1P 
 
Onde: 
AS1= 1ª prova da Avaliação Somativa (AS) 
AS1T= Parte teórica da 1ª prova da AS 
AS1P= Parte prática da 1ª prova da AS 
 
Os valores máximos da prova serão: 
 

AS1=   AS1T  +  AS1P 
(10)  (0 a 10)   (0 a 10) 

Exemplos: 
� Se o valor máximo de AS1T = 8, então AS1P = 2. 
� Se o valor máximo de AS1T = 7, então AS1P = 3. 
� Se o valor máximo de AS1T = 10, então não teremos parte 

Prática. 
� Se o valor máximo de AS1P = 10, então não teremos parte 

Teórica. 

A definição do valor relativo das partes teórica e prática de cada prova é 
determinada pela Coordenação do Curso, ouvido o Coordenador do 
Tema. 
 
A nota de cada tema vertical será chamada de NP e será calculada da 
seguinte forma:  
 
NP = (Av. Formativa x 4) + (Av. Somativa x 6)  
                                         10 
 Tema 1 = NP1 
 Tema 2 = NP2 
 Tema 3 = NP3  
 

A nota final (NF) do módulo vertical será a média aritmética das notas de 
cada tema vertical somada à nota do Teste Progressivo (TP), cujo valor 
será de zero até 1,0 (Hum). Portanto: 
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TP: Teste opcional realizado no final do semestre letivo com o propósito 
de avaliar o conjunto de conhecimentos assimilados pelo aluno. 
 
No módulo horizontal , haverá, também, as duas modalidades de 
avaliações: a somativa  e a formativa . A nota da avaliação somativa 
corresponderá a cada prova (teórica, prática ou teórica/prática) que 
ocorrer ao longo de cada atividade prática profissional (CHA e ISEC). A 
nota da avaliação formativa será de responsabilidade dos preceptores do 
CHA e dos instrutores do ISEC. 
 

A cada prova (avaliação somativa) do CHA ou ISEC será incluída a 
avaliação formativa para a obtenção da nota parcial (NP), que será 
calculada da seguinte forma:  
 
 

NP = (Av.formativa x 4) + (Av.somativa x 6 ) 
10 

 
 

O módulo horizontal será avaliado com três notas parciais (NP1, NP2, 
NP3) obtidas conforme o modelo abaixo: 
  
 

      NP1 = NP1 (CHA)  +  NP1 (ISEC)  
            2 

 
*NP2 e NP3 serão calculadas de forma semelhante ao NP1. 
Se no Tema CHA houver 3 NPs e no Tema ISEC houver 2 NPs, então o 
valor de NP1 do módulo horizontal será formado apenas pelo NP do CHA 
e vice-versa, por exemplo: 

 
� NP1 = NP1 (CHA)   ou    NP1 = NP1 (ISEC) 
� NP2 = NP2 (CHA)  +  NP2 (ISEC) 

                           2 
� NP3 = NP3 (CHA)  +  NP3 (ISEC)  

               2 
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A nota final (NF) do módulo horizontal será a média aritmética das notas 
parciais somada à nota do Teste Progressivo (TP), cujo valor será de zero 
até 1,0 (Hum). Portanto: 
 

 
 

TP: Teste opcional realizado no final do semestre letivo com o propósito 
de avaliar o conjunto de conhecimentos assimilados pelo aluno. 
 
Em cada tema ou atividade prática profissional (CHA ou ISEC), o 
conteúdo das provas é de caráter progressivo e acumulativo e deverá 
atingir todos os aspectos cognitivos. 

Em cada NP de qualquer módulo, a aferição do rendimento acadêmico 
será atribuída numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sem 
arredondamentos. 

Será aprovado em cada módulo (vertical e horizontal), o aluno que obtiver 
média final igual ou superior a 5,0 (cinco).  
 

Importante:  

� A nota parcial NP3, tanto do módulo vertical quanto do módulo 
horizontal, não poderá ser inferior a 4,0 (quatro). Caso isso ocorra, o 
aluno ficará reprovado. 

� A nota final (NF) de cada módulo não poderá ser inferior a 5,0 
(cinco). Caso isso ocorra, o aluno ficará reprovado. 

 

Observações: 

1. Toda nota ou média deverá apresentar uma casa decimal, portanto 
não haverá arredondamentos. 

2. Será atribuída nota zero, expressa por extenso, ao aluno que não 
comparecer às verificações ou não cumprir com as tarefas exigidas, 
incluindo as sessões de Tutoria. 

3. As provas que originarão as Notas Parciais serão aplicadas 
conforme estabelecido no Calendário Escolar. 
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A aferição do rendimento acadêmico do aluno nas disciplinas ou 
módulos de Estágio Curricular, nas Monografias e nos Seminários, far-se-
á na forma da legislação aplicável ao caso. 

Segunda chamada: Poderá ser oferecida a oportunidade de 
uma Segunda Chamada aos alunos que tiverem faltado a alguma das 
provas, por motivo justo, assim considerado pela Coordenação do Curso, 
desde que se realize dentro do prazo previsto. Não haverá Segunda 
Chamada de trabalhos (incluindo trabalhos e atividades das Sessões de 
Tutoria), monografias, pesquisas em geral e atividades extra-aula, cujos 
prazos são os definidos pelo Professor, peremptoriamente, observado o 
Calendário da Faculdade.  

O direito à Segunda Chamada depende de prévio requerimento 
do interessado, feito dentro de 48h (quarenta e oito horas – contando 
somente os dias úteis)  da realização da prova de Primeira Chamada, 
por meio de solicitação no “aluno online” no site: www.fchristus.edu.br e 
mediante pagamento da taxa respectiva, e, empós, remetido à 
Coordenação do Curso para apreciação.  

Uma vez distribuída a prova pelo professor e recebida pelo 
aluno, este não terá direito à sua Segunda Chamada. Após o primeiro 
aluno entregar a prova, não se admitirá que nenhum aluno retardatário se 
submeta à avaliação do dia na mesma Disciplina, ficando assegurado o 
direito de requerer a segunda chamada. Para provas de até 2h (duas 
horas) de duração, o aluno fica impedido de se ausentar da sala por 
qualquer motivo. 

 

3.17. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVA: 

O aluno poderá pedir à Coordenação do Curso revisão nos 
casos de equívoco na atribuição de pontos ou evidente erro na 
apreciação da prova pelo professor, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas da divulgação do resultado conferido pelo professor ou Secretaria, 
mediante petição protocolada na Secretaria da Faculdade Christus. 

O pedido de revisão será fundamentado e instruído com o 
comprovante de pagamento da taxa respectiva e de elementos que 
comprovem o alegado, sempre de modo ético, sem ataques pessoais ao 
professor. 

Após o devido envio pela Secretaria, a Coordenação do Curso 
ouvirá o professor responsável pela atribuição da nota ou correção da 
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prova no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, após o que decidirá, 
dando ciência ao aluno. 

 

3.18. ELETIVOS 

Os eletivos são ATIVIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS 
PRÁTICAS (com matrícula e acompanhamento específicos) que ocorrem 
durante o desenvolvimento do curso, devidamente normalizados pela 
Instituição por meio de convênios com Serviços de Saúde, Instituições de 
Ensino e Organizações de caráter nacional e ou internacional. Esses 
eletivos irão propiciar uma visão mais real da situação local, geral (do 
país) e internacional  onde os futuros médicos deverão atuar. Poderão ser 
realizados também na própria instituição em áreas de interesse do 
estudante ou oferecidas pela instituição. Os “eletivos” permitem ao 
estudante alcançar seus próprios objetivos e colocá-los dentro do 
contexto do seu processo de desenvolvimento profissional.O 
cumprimento / integralização dos: ELETIVO I, ELETIVO II e ELETIVO III 
são pré-requisitos para o discente se credenciar para o Internato. 

 

3.19. ATIVIDADES COMPLEMENTARES / ESTUDOS INDEPENDENTES: 

Os objetivos gerais das atividades complementares / estudos 
independentes são os de flexibilizar o currículo pleno dos cursos de 
graduação e propiciar aos seus alunos a possibilidade de 
aprofundamento temático e interdisciplinar. 

As atividades complementares / estudos independentes são 
integradas por atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de 
graduação e compõem o núcleo complementar do currículo pleno dos 
cursos de graduação, em um máximo de 5% da carga horária curricular. 

Compete à Coordenadoria de Curso encaminhar à Secretaria da 
Faculdade as comprovações das atividades complementares / estudos 
independentes. 

As atividades complementares / estudos independentes que 
compõem o núcleo complementar podem ser cursadas ou desenvolvidas 
em qualquer fase do curso, desde que cumpridos os pré-requisitos. 
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3.20. REPRESENTANTE PEDAGÓGICO: 

 

Na Faculdade Christus, há a figura do representante pedagógico 
que é o elo entre turma, professores e coordenadores, tratando, 
especificamente, sobre assuntos relacionados a conteúdo programático, 
prova, trabalhos, didática do professor, perfil e postura da turma, 
relacionamento professor x turma, colaborando com o bom andamento 
acadêmico do curso. 

A indicação do representante pedagógico é feita pela turma, 
dentre os alunos que voluntariamente demonstram interesse no assunto e 
se apresentarem à coordenação. O mais votado é o titular, e o segundo, o 
adjunto. 

 

3.21. SERVIÇO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO AO DISCENTE: 

 

Para atenuar as dificuldades que alguns estudantes sentem em 
relação ao conteúdo abordado nos cursos de graduação, a Faculdade 
Christus oferece um serviço que objetiva capacitar os discentes por meio 
de aulas especiais e/ou atendimentos individualizados. 

Além disso, existe, na Faculdade Christus, o Serviço de 
Acompanhamento Psicopedagógico (SAP), que objetiva atender às 
demandas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. O SAP é 
composto por uma equipe formada por profissionais de Psicologia e 
Psicopedagogia, o qual oferece apoio e acompanhamento 
psicopedagógico adequado aos alunos que apresentam dificuldades 
acadêmicas de cunho cognitivo, afetivo e social. O trabalho envolve o 
acompanhamento de grupo e da ação docente, visando ao 
aperfeiçoamento contínuo de discentes e docentes. 

 

3.22. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE): 

 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, publicada no Diário 
Oficial da União, em 15 de abril de 2004, criou o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade), substituto do Provão. 
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) 
definirá os cursos que serão avaliados e a forma de aplicação do Enade.  

Os alunos convocados pelo Ministério da Educação (MEC) para 
participarem do ENADE serão obrigados a se submeterem ao exame. 

Se o curso estiver relacionado entre os de exame obrigatório, o 
MEC não expedirá o Diploma e nem o Histórico Escolar de Colação de 
Grau, para quem não prestar a prova. Compete ao formando obter 
informações junto à Coordenação de seu curso e manter-se atento às 
informações fornecidas pelo Inep. 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 

4.1. APRESENTAÇÃO GERAL DO CURSO DE MEDICINA: 

O Curso de Medicina da Faculdade Christus foi autorizado pela 

Portaria do MEC no 4.433, de 22/12/2005, publicada no D.O.U no 246, de 
23/12/2005. 

As instituições de ensino superior têm sido estimuladas a 
transformarem-se em direção a um ensino que valorize a eqüidade e a 
qualidade da assistência e a eficiência e relevância do trabalho em saúde. 
No caso específico da educação médica, a mudança significa formar 
médicos com habilidades adequadas às exigências da carreira 
profissional, as quais serão exercidas com responsabilidade e curiosidade 
científica, e lhes permirão recuperar a dimensão essencial do cuidado: a 
relação entre humanos. A Faculdade Christus decidiu-se por uma 
tendência educacional contemporânea, posicionando-se favorável a um 
processo de aprendizado mais ativo, capaz de estimular a "troca de 
informações entre professores e alunos" e entre os próprios alunos, 
estimulando a criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade de 
reagir às novas situações que, de maneira concreta, serão impostas pela 
prática profissional. 

A Faculdade Christus adotou o Projeto Pedagógico centrado no 
aluno, como sujeito da aprendizagem, e no professor, como facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem, enfocando o aprendizado tomando 
como referência os problemas vivenciados pela comunidade.  
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Baseando-se na concepção de um currículo centrado no 
estudante e voltado para a comunidade, a Faculdade Christus esboçou 
sua proposta pedagógica de Aprendizagem Ativa Centrada no Estudante 
Desenvolvendo Competências, Atitudes e Habilidades (ACEDECAH), na 
qual se tem o ensino majoritariamente integrado, em que é eliminada a 
precedência cronológica do ciclo básico, servindo as áreas básica e 
clínica como retaguarda e referência para a busca dos conhecimentos 
para a solução de problemas, sem estruturação em disciplinas que serão 
operacionalizadas na semana padrão. 

Em síntese: o modelo pedagógico do curso Aprendizagem Ativa 
Centrada no Estudante Desenvolvendo Competências, Atitudes e 
Habilidades (ACEDECAH) encontra-se fundamentado nos princípios da 
pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, com um firme 
eixo metodológico que prioriza a aprendizagem baseada em problemas 
como metodologia de ensino-aprendizagem central. Está em consonância 
com as reformas pretendidas para o ensino médico, objetivando a 
formação do profissional generalista que esteja comprometido com a 
promoção, a prevenção e a recuperação da saúde, com base em 
princípios éticos e humanísticos voltados para as necessidades sociais da 
região, fundamentado nas diretrizes curriculares para os Cursos de 
Graduação em Medicina, (CNE/CES 1,133/2001) aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação e homologadas pela Resolução nº 4 de 
novembro de 2001. 

O médico formado pela Faculdade Christus deverá: 

� atuar em equipe multiprofissional, reconhecendo-se integrante da 
complexa relação estabelecida entre profissionais, pacientes, 
familiares e outros membros da equipe de saúde; 

� ser capaz de tomar decisões visando ao uso apropriado, à eficácia e 
ao custo-efetividade da força de trabalho, de medicamentos, de 
equipamentos, de procedimentos e de práticas; 

� realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e 
dos princípios da ética/bioética, tendo em vista que a 
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 
técnico, mas sim com a resolução do problema de saúde, tanto 
individual como coletivamente; 
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� intervir, de forma efetiva, em qualquer nível de atendimento, a partir 
da identificação de riscos à saúde, com base nos conhecimentos da 
epidemiologia e da Medicina baseada em evidências; 

� identificar as possibilidades de intervenção nos níveis de promoção, 
prevenção, tratamento e reabilitação, nos planos individual, familiar e 
comunitário, segundo a ocorrência, a distribuição e o impacto dos 
problemas de saúde da comunidade; 

� reconhecer os limites e as possibilidades do trabalho médico na 
transformação dos problemas de saúde em sua área de atuação, 
interpretando as implicações da organização dos sistemas nacional e 
local de saúde para a prática profissional e a gestão em saúde; 

� assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 
contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo 
capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade 
e de procurar solucioná-los; 

� ser acessível e  manter a confidencialidade das informações a ele 
confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público 
em geral; 

� aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 
prática; 

� assumir posições de liderança, visando sempre ao bem-estar da 
comunidade,  no trabalho em equipe multiprofissional. 

 

4.1.1. MERCADO DE TRABALHO : 

O profissional formado em Medicina, com os investimentos dos 
governos federal, estadual e municipal na área de saúde, muitas vagas 
foram abertas por intermédio de concursos públicos. Outro impulso veio, 
recentemente, por meio do crescimento das empresas prestadoras de 
assistência médico-hospitalar. Com o lançamento de seus planos de 
saúde, os hospitais privados também passaram a contratar mais 
profissionais da área para adequar e tornar mais eficiente seu corpo 
clínico. 

As cidades do interior do País também são uma oportunidade em 
expansão para o médico, haja vista o acompanhamento, junto ao 
Ministério da Saúde, da implantação do Programa de Interiorização do 
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Profissional de Saúde  (Decreto nº 3.745, de 05/02/01, regulamentado 
pela Portaria nº 227-GM, de 16/02/01), pois segundo levantamento feito 
pelo Conselho Federal de Medicina em 2002, 1200 municípios não têm 
médicos que residem na cidade, e 500 deles não registram nem mesmo 
procedimentos médicos. 

O Programa de Saúde da Família (PSF) ampliou o mercado de 
trabalho, configurando-se como uma ação destinada a redirecionar a 
formação dos profissionais de saúde. 

Muitas cidades ainda são carentes de profissionais em unidades 
públicas de saúde ou em consultórios particulares. As Forças Armadas 
também têm procurado atrair médicos para seus quadros. Exército, 
Marinha e Aeronáutica podem se constituir num excelente ambiente de 
trabalho para o futuro formando, assim como a Polícia Militar.  

 

4.1.2. OBJETIVO GERAL : 

O Curso visa à formação geral do aluno em Medicina, 
capacitando-o para:  

� adquirir visão humanística, postura ética, compromisso com a 
cidadania e senso de responsabilidade social; 

� promover a valorização da bioética no campo da medicina; 

� adquirir preparo para compreender os indivíduos e as comunidades 
da região, e intervir sobre as suas necessidades de saúde, em 
situação social específica, com o objetivo de reduzir os danos e 
ampliar a autonomia social; 

� ter conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que 
possa atuar como médico com formação geral, apto a promover a 
saúde, prevenir e tratar a doença e reabilitar a incapacidade; 

� dar resolutividade aos principais problemas de saúde da população. 

 

4.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

Formar médicos generalistas habilitados para: 

� responder de forma contínua e racionalizada à demanda organizada 
ou espontânea pelos serviços de Saúde da Família, na comunidade, 
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no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços de 
referência ambulatorial ou hospitalar; 

� entender a saúde individual inserida em um contexto sócio-
econômico de uma determinada população;  

� exercer técnicas efetivas para o gerenciamento dos problemas de 
saúde dos pacientes e da população;  

� trabalhar em equipe e atuar para a melhoria da saúde da população;  

� desenvolver movimentos para a construção de marcos conceituais e 
teóricos cujos delineamentos estejam de acordo com a realidade 
nacional, com enfoque de família e coletividade, em que a relação 
saúde-doença, contexto social e desenvolvimento humano, ética e 
humanismo e participação social sejam os pilares fundamentais;  

� desenvolver prática com base em evidências;  

� identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco 
aos quais a população está exposta;  

� atuar em sintonia com o perfil epidemiológico regional; 

� aprender a aprender continuamente; 

� desenvolver ações educativas e intersetoriais para o enfrentamento 
dos problemas de saúde identificados. 

 

4.1.4. ESTRUTURA DO CURSO:  

� Duração do Curso:  12 (doze) Semestres 

� Turno:    Diurno 

� Carga Horária:   7.408 horas 

� Vagas:    112 anuais 

� Grau:    Bacharel 

 

4.1.5. ÁREA DE ATUAÇÃO : 

 Médico Generalista capacitado para atuar na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na integralidade da 
assistência e preparado para resolver os problemas de saúde mais 
prevalentes.  
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Grandes áreas da Medicina: clínica médica, clínica cirúrgica, 
gineco-obstetrícia, pediatria e saúde coletiva. 

Área específica da teoria e da prática médica. 

 

4.1.6. ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA DO CURSO : 

Integrante da Faculdade Christus, o Curso de Medicina se 
vincula à administração central da instituição, que constitui, 
precipuamente, do seu Diretor, do seu Vice-Diretor, da Supervisora de 
Campus e Coordenador Geral, além de órgãos auxiliares e 
administrativos.  
 

4.1.7. ESTRUTURA CURRICULAR : 

Distribuição dos Módulos 
 
                                                        1º ano 

Semestre I  Semestre II 

Módulo Vertical I  Módulo Vertical II  
Iniciação à 
Medicina 
Baseada 
em 
Evidências 

Integração 
dos 

Sistemas 
Humanos I 

(Sistema 
Endócrino) 

Homeostasia e 
Respostas às 
Agressões 

Genética e 
Embriologia 

Integração 
dos 

Sistemas 
Humanos 

II 
(Sistema 
Nervoso) 

Integração dos 
Sistemas 
Humanos III 
(Sistema 
Cardiovascular) 

Módulo Horizontal I  Módulo Horizontal II  

Comunicação, Habilidades e Atitudes  

- CHA I 

Comunicação, Habilidades e Atitudes 

- CHA II 

Integração, Serviço, Ensino e Comunidade 

- ISEC I 

Integração, Serviço, Ensino e Comunidade 

- ISEC II 
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                                                      2º ano 

Semestre III  Semestre IV  

E
le

tiv
o 

I 

Módulo Vertical III  Módulo Vertical IV  
Integração 
dos 
Sistemas 
Humanos IV 
(Sistema 
Sangüíneo) 

Integração 
dos 
Sistemas 
Humanos V 
(Sistema 
Respiratório) 

Integração 
dos 
Sistemas 
Humanos 
VI 
(Sistema 
Digestório) 

Integração 
dos 
Sistemas 
Humanos 
VII (Sistema 
Gênito-
Urinário) 

Ortopedia e 
Traumatolo
gia 
(Ap.Locomo
tor) 

Intoxicaçã
o e Meio 
Ambiente 
 

Módulo Horizontal III  Módulo Horizontal IV  
Comunicação, Habilidades e Atitudes 

- CHA III 

Comunicação, Habilidades e Atitudes – 
CHA IV 

Integração, Serviço, Ensino e Comunidade 

- ISEC III 

Integração, Serviço, Ensino e 
Comunidade – ISEC IV 

 
3º ano 

Semestre V  

E
le

tiv
o 

II 

Semestre VI  
Módulo Vertical V  Módulo Vertical VI  

Concepção 
e Formação 
do Ser 
Humano 

Nascimento 
Crescimento, 
Desenvolvim
ento 

Interação 
com o 
Meio 
Ambiente 

Integração 
dos 
Sistemas 
Humanos 
VIII (Sistema 
Dermatológi-
co) 

Percepção, 
Consciênci
a e 
Emoção 

Processo 
de 
Envelheci-
mento 

Módulo Horizontal V  Módulo Horizontal VI  
Comunicação, Habilidades e Atitudes 

- CHA V 

Comunicação, Habilidades e Atitudes 

 - CHA VI 

Integração, Serviço, Ensino e 
Comunidade – ISEC V 

Integração, Serviço, Ensino e 
Comunidade – ISEC VI 
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4º ano  

E
le

tiv
o 

III
 

Semestre VII  Semestre VIII  

Módulo Vertical VII  Módulo Vertical VIII  
Vivência 
Clínica I 

Vivência 
Clínica II 

Vivência 
Clínica III 

Vivência 
Clínica IV 

Vivência 
Clínica V 

Vivência 
Clínica VI 

Módulo Horizontal VII  Módulo Horizontal VIII  
Comunicação, Habilidades e Atitudes 

– CHA VII 
Comunicação, Habilidades e Atitudes – CHA 

VIII 

Integração, Serviço, Ensino e 
Comunidade – ISEC VII 

Integração, Serviço, Ensino e 
Comunidade – ISEC VIII 

 
5º ano - Internato  

Módulos  
Saúde do Adulto 1 Saúde Materno-Infantil 1 Eletivo IV 

 
6º ano - Internato  

Módulos  

Saúde do Adulto 2 Saúde Materno 
Infantil 2 

Emergência e 
trauma  Eletivo V 

 

4.1.8. Semana Padrão: 

Este quadro exemplifica as atividades dos estudantes, 
organizadas na semana padrão, o funcionamento das atividades 
desenvolvidas durante o curso, distribuído pelos dias da semana e os 
períodos do dia. O quadro norteia não apenas as atividades dos alunos e 
dos professores como também orienta toda a estrutura do curso. 

 
Turno  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

M TUT 
1B 1D 

TUT 
1F 

CHA PA Conferência 

T 
1A 1C 

ISEC 
1E 

L.I. 
PA PA PA 
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Legenda 
1A – Abordagem teórica ou prática dos  núcleos de  conhecimento; 
1B – Abordagem teórica ou prática dos  núcleos de  conhecimento; 
1C – Abordagem teórica ou prática dos  núcleos de  conhecimento; 
1D – Abordagem teórica ou prática dos  núcleos de  conhecimento;  
1E – Abordagem teórica ou prática dos  núcleos de  conhecimento;  
1F - Abordagem teórica ou prática dos  núcleos de  conhecimento; 
TUT – Tutoria; 
CHA – Comunicação, Habilidades e Atitudes; 
PA – Horário para o aluno; 
ISEC – Integração,  Serviço, Ensino e  Comunidade; 
L.I. – Laboratório Integrado. 
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5. LEGISLAÇÃO INTERNA 

Resolução nº 006, de 20 de junho de 2006, do PRESID ENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE CHRISTUS:  

 
Cuida do ingresso de alunos graduados e transferidos.  
 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Christus, no uso 
de suas atribuições e mediante consenso do colegiado, edita a seguinte 
Resolução:  

CAPÍTULO I 

DO INGRESSO COMO GRADUADO 

Art. 1º. Havendo vagas, os graduados em instituição de ensino 
superior reconhecida pelo órgão competente do Ministério da Educação 
poderão ingressar, mediante processo seletivo, na Faculdade Christus, 
com aproveitamento de estudos realizados anteriormente, submetendo-se 
aos critérios para este fim estabelecido.  

§ 1°. Os alunos graduados ingressarão no segundo semestre do 
Curso, após o primeiro ou o segundo vestibular de cada ano, conforme a 
hipótese, sem prejuízo de serem compelidos a cursar as Disciplinas ou 
Módulos obrigatórias(os) do primeiro período e seguintes, que porventura 
não lograrem aproveitamento.  

§ 2º. A Coordenação do Curso poderá autorizar o aluno a cursar 
outras Disciplinas ou Módulos de outro semestre, no caso de 
aproveitamento.  

Art. 2º. Cada interessado deverá solicitar, por escrito, nas datas 
próprias fixadas pela instituição, o ingresso no Curso de seu interesse, 
em requerimento dirigido à Diretoria da Faculdade Christus, 
acompanhado de:  

a) Cópia autenticada do Diploma de Graduação por instituição 
reconhecida pelo MEC;  

b) Cópia autenticada de Histórico escolar atualizado;  

c) Cópia autenticada de Cédula de Identidade e CPF; 
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d) Cópia autenticada dos Programas das Disciplinas ou Módulos 
que pretende aproveitar;  

e) Comprovante de pagamento da taxa.  

Parágrafo único. As autenticações a que se refere este artigo 
poderão ser feitas pela Instituição de origem ou pela Faculdade Christus.  

Art. 3º.  A Faculdade Christus divulgará os nomes dos aprovados 
na seleção para graduados, até 10 (dez) dias antes do início do período 
da matrícula respectiva.  

Art. 4º. A seleção dos graduados será realizada através de prova 
escrita e/ou entrevista, podendo a Direção da Faculdade optar apenas por 
um destes meios seletivos.  

§ 1°. A opção pelo critério seletivo a que se refere este artigo será 
definido oportunamente pela Direção da Faculdade Christus, ouvindo-se, 
em qualquer hipótese, a Coordenação do Curso.  

§ 2°. Quando exigida a prova escrita, esta consistirá de uma 
redação, uma prova de Português, envolvendo interpretação de texto, e 
uma de Cultura Geral, cujo programa será definido previamente pela 
Coordenação do Curso e entregue ao candidato.  

Art. 5º. Aceito o graduado na Faculdade Christus, deverá ele 
efetuar a matrícula no prazo definido pela Instituição, sob pena de perder 
o direito à vaga, a qual poderá ser preenchida por outro candidato, 
obedecendo-se à ordem de classificação.  

Parágrafo único. Será assegurado ao ingresso por esta forma os 
mesmos direitos e deveres dos ingressos mediante vestibular.  

Art. 6°. Os alunos matriculados na Faculdade Christus, como 
graduados, estão sujeitos ao Currículo e ao regime acadêmico vigentes 
para os alunos que ingressarem mediante vestibular, no mesmo período 
letivo.  
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CAPÍTULO II 
DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA 

 Art. 7º.  Serão aceitos pedidos de transferência de alunos que 
provenham de outras instituições de ensino superior, autorizadas ou 
reconhecidas pelo Ministério da Educação, nos casos e termos previstos 
na legislação própria e quando houver vaga na Faculdade Christus. 

§ 1º. A transferência para o Curso de Direito só será permitida 
quando o curso de origem for o de Graduação em Direito também.  

§ 2º. A transferência para o Curso de Fisioterapia só será 
permitida quando o curso de origem for da área de Ciências da Saúde. 

§ 3º. A transferência para o Curso de Medicina só será permitida 
quando o curso de origem for o de Graduação em Medicina também.   

§ 4°. O interessado pedirá a transferência no período divulgado 
pela Faculdade Christus, mediante requerimento escrito protocolado na 
Secretaria desta instituição, acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Declaração de que está regularmente matriculado;  

b) Declaração da autorização ou reconhecimento do curso de 
origem; 

c) Cópia de Histórico escolar das disciplinas ou módulos 
cursadas(os) na instituição de origem;  

d) Cópias autênticas dos Programas das disciplinas ou módulos 
cursadas(os);  

e) Fotocópia da identidade e do CPF;  

f) Comprovante de pagamento da taxa.  

§ 5°. Se necessário, dependendo da procura pelas vagas 
ofertadas, a Faculdade Christus aplicará processo seletivo para ingresso 
dos transferidos, nos termos do art. 4º desta Resolução.  

Art. 8º. A admissão do aluno transferido implicará em inseri-lo em 
semestre compatível, segundo o calendário próprio desta Instituição, 
observando-se a equivalência dos programas das Disciplinas ou módulos 
cursadas(os) e ofertadas(os).  
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Art. 9º. Na seleção para ingresso de graduados e de transferidos, 
estes terão prioridade sobre aqueles, salvo motivo de força maior ou 
quando houver definição explícita e autônoma de cada tipo de vaga.  

Art. 10. Das decisões tomadas em pedido de ingresso como 
Graduado e em pedido de Transferência não caberá recurso.  

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor a partir de 20 de junho de 
2006, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução nº 005/2002.  

 

Fortaleza, 20 de junho de 2006.  
 

ROBERTO DE CARVALHO ROCHA 

Presidente do Conselho Superior 

Da Faculdade Christus 

 

 

Resolução nº 006, de 14 de outubro de 2002, do PRES IDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE CHRISTUS:  

 

Estabelece normas sobre o direito e a 
realização da prova de Segunda Chamada.  

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Christus, no uso 
de suas atribuições e por consenso do Colegiado, edita a seguinte 
Resolução:  

 

Art. 1º. O aluno que não puder comparecer à prova parcial ou à 
final, poderá fazê-la em Segunda Chamada, no prazo indicado no 
Calendário da Faculdade e nos termos das regras próprias.  

§ 1º. A matéria objeto da Segunda Chamada será a definida pelo 
Professor e, no silêncio deste, a mesma da prova de Primeira Chamada.  
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§ 2º. Não haverá Segunda Chamada de trabalhos (incluindo 
trabalhos e atividades das Sessões de Tutoria), monografias, pesquisas 
em geral e de atividades extra-aula, cujos prazos são os definidos pelo 
Professor, peremptoriamente, observado o Calendário da Faculdade.  

Art. 2º. O direito à Segunda Chamada depende de prévio 
requerimento escrito do interessado, feito dentro de 48h (quarenta e oito 
horas) da realização da prova de Primeira Chamada, protocolado na 
Secretaria da Faculdade CHRISTUS, mediante pagamento da taxa 
respectiva, e, empós, remetido à Coordenação do Curso para apreciação.  

Art. 3º. Uma vez distribuída a prova pelo professor e recebida pelo 
aluno, este não terá direito à sua Segunda Chamada.  

Art. 4º. Após o primeiro aluno entregar a prova, não se admitirá 
que nenhum aluno retardatário se submeta à avaliação do dia na mesma 
Disciplina, ficando assegurado o direito de requerer a segunda chamada.  

Art. 5º. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do 
Curso.  

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor a partir de 23 de outubro de 
2002, revogando-se as disposições em contrário.  

 

Fortaleza, 08 de agosto de 2011. 
 

ROBERTO DE CARVALHO ROCHA 

Presidente do Conselho Superior 

Da Faculdade Christus 

 

 


