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 APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A Secretaria Acadêmica é o órgão central de registro acadêmico, sendo dirigida pela 

Secretária Acadêmica e funciona de acordo com o Regimento Geral da FACISB e por este manual 

de procedimentos acadêmicos. 

O papel da Secretaria Acadêmica é o de receber, organizar, registrar e guardar a 

documentação acadêmica, de forma responsável, pela equipe, como também realizar atendimento de 

qualidade, dando informações à comunidade acadêmica como um todo, desde alunos, docentes, 

coordenadores, departamentos interligados, direção e público externo.   

A Secretaria acadêmica da FACISB conta com uma sala ampla de trabalho das 

colaboradoras do setor e atendimento humanizado aos nossos clientes, além da sala de arquivo e sala 

da secretária acadêmica. Todos os ambientes são climatizados, os equipamentos são de qualidade, 

como computadores, scanners e impressora colorida. O sistema acadêmico é informatizado e próprio, 

permitindo interação entre todos os setores da Instituição, contendo todos os dados dos alunos, dados 

dos docentes, agenda dos alunos e docentes alimentados pela Unidade de Educação Médica – UEM, 

requerimentos, certificados e informações do departamento financeiro. 
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 SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ACADÊMICA 

 

 

 Atender a comunidade interna e externa da faculdade, no que diz respeito a situações 

acadêmicas; 

 Realizar a matrícula dos ingressantes nos cursos; 

 Orientar e auxiliar os acadêmicos veteranos na rematrícula on-line semestral; 

 Organizar a pasta individual dos acadêmicos, com documentos pessoais, requerimentos, 

dentre outros; 

 Acompanhar a integralização dos componentes curriculares dos acadêmicos por meio da 

matriz curricular do curso; 

 Responder aos requerimentos de responsabilidade da Secretaria Acadêmica encaminhados 

pelo sistema Gestor; 

 Emitir toda documentação referente à vida acadêmica dos discentes, tais como: Declarações, 

Históricos Acadêmicos, Transferências, Planos de ensino e outros; 

 Registrar certificados de palestras e seminários realizados pelos alunos, docentes ou 

coordenação de curso da FACISB; 

  Emitir diploma de conclusão de curso, encaminhar à Unidade registradora, instituição federal 

credenciada para o registro dos diplomas e fazer registro em livro próprio de protocolo de 

entrega aos acadêmicos concluintes; 

 Guardar, zelar e manter organizado o arquivo passivo, a saber: pastas de alunos desligados, 

concluintes, certificados, dentre outros. 
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 PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA ACADÊMICA 

 

   

Matrícula de alunos ingressantes  

 

Os alunos deverão efetuar sua matrícula, junto à Secretaria Acadêmica, conforme as datas divulgadas 

no edital próprio de matrícula do Processo seletivo Vestibular, munidos dos documentos originais 

especificados no edital. A não apresentação da documentação completa implicará em perda da vaga, 

a qual será oferecida ao candidato de classificação subsequente.                      

A matrícula será confirmada após cumprir integralmente os seguintes requeisitos: 

1- Preencher o requerimento de matricula, através do site da faculdade e anexar documentação 

exigida;                       

2- Assinar o requerimento e contrato de prestação de serviço, aluno e responsável financeiro, de 

forma digital. 

3- Pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

4- Apresentar, no início das aulas, toda documentação original para ser digitalizada. 

 

 
 

Renovação de matrícula 

 

A renovação de matrícula deverá ser efetuada nas datas determinadas em Edital próprio de 

rematrícula, semestralmente, de acordo com o Calendário Acadêmico, que será amplamente 

divulgado. 

O não cumprimento dos itens abaixo acarretará a perda do direito à vaga no semestre, bem como a 

perda do vínculo com a Faculdade. 

1- Renovar a matrícula pela área do aluno, através do site www.facisb.edu.br, com login e senha 

pessoal, verificar as unidades a serem cursadas no semestre e confirmar através do item “li e 

aceito” no ato da rematrícula; 

2- Efetuar pagamento da primeira parcela da semestralidade em vigência no prazo estabelecido; 

Após a confirmação do pagamento, pelo Departamento financeiro, os demais boletos do semestre 

ficam disponíveis pela área do aluno; 

 

 
 

Transferência para a FACISB 

 

A FACISB poderá aceitar transferência de alunos regulares de outra Instituição de Ensino Superior 

Nacional do Curso de Medicina para preenchimento de vagas existentes, conforme edital próprio.  

 



 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA - FACISB 

SECRETARIA ACADÊMICA 

6 
 

 

1- O interessado deverá preencher on-line o formulário de inscrição para o processo seletivo de 

transferência, que conta com uma prova escrita (50 pontos) e análise do currículo, através de  

compatibilidade de conteúdo e carga horária estudada (50 pontos) totalizando 100 pontos no 

processo; 

2- No ato da inscrição o candidato anexa toda documentação exigida, onde a secretaria faz a 

checagem dos documentos, assim como regularidade da Instituição de origem junto ao MEC 

através do sistema e-mec, publicando assim a lista das inscrições homologadas no processo 

seletivo; 

3- Na sequência a documentação dos candidatos com inscrição homologada é encaminhada para a 

comissão de docentes responsáveis pela análise dos programas das disciplinas e a carga horária, 

onde será emitido relatório composto pelas notas de compatibilidade como também o parecer dos 

aproveitamentos de estudos deferidos ou indeferidos;  

4- Os candidatos com as inscrições homologadas realizarão a prova escrita que compõe o processo 

seletivo, de acordo com o edital, no horário e local constantes do mesmo; 

5- Após o resultado completo das etapas do processo é publicado o Edital de matrícula dos 

candidatos aprovados;  

6- O candidato aprovado comparece na secretaria para realizar a matrícula com a documentação 

original exigida em edital; 

7- O candidato e o responsável financeiro assinam o Contrato de prestação de serviço e efetua o 

pagamento da primeira parcela da semestralidade, via boleto ou via PIX; 

8- A tesouraria confirma o pagamento e o candidato passa a ter o status de regularmente matriculado; 

9- Caso haja adaptação de conteúdo, dentro do estabelecido no edital do processo, o docente é 

informado pela secretaria acadêmica. 

 

 
  

Aproveitamento de estudos 

 

Aproveitamento de estudos dá-se quando o aluno já cursou determinada disciplina em outra 

Instituição de Ensino Superior (IES), e solicita a sua dispensa. Para que sejam aproveitadas, as 

disciplinas deverão ter equivalência de conteúdo e carga horária. 

1 - O interessado deverá via área do aluno, solicitar dispensa de disciplina, anexar toda documentação 

necessária (programa das disciplinas, histórico escolar); 

2 - A secretaria recebe e analisa a documentação, quanto a regularidade da IES de origem junto ao 

MEC e encaminha a solicitação para a coordenação do curso; 

3 - A coordenação encaminha para comissão de professores que analisa os programas das disciplinas 

e a carga horária, deferindo ou não o pedido; (prazo de dois dias úteis); 

4 - Após o deferimento a comissão encaminha para o coordenador de curso para homologação das 

dispensas; 
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Trancamento de Matrícula 

 

5 - A coordenação do curso encaminha à Secretaria acadêmica para que informe o interessado e ao 

docente da unidade. 

 

 

 

 

 

É o ato pelo qual a Instituição aprova pedido de suspensão de estudos, mantendo o direito do aluno à 

renovação de matrícula.                                                       . 

O trancamento de matricula será garantido ao aluno, a partir do segundo semestre letivo do curso, 

assegurando-lhe a interrupção temporária dos estudos  e sua vinculação à Faculdade de Ciências da 

Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata, para fins de renovação de matricula.  

O trancamento da matricula será concedido pelo Diretor acadêmico por até dois semestres 

consecutivos (1 ano) ou não.  

Será concedido trancamento-suspensão, ao aluno que tenha que cursar unidades que não estejam 

sendo oferecidas no semestre, não podendo assim renovar sua matrícula; 

O retorno às atividades escolares do aluno, após o período de trancamento de matrícula, ocorrerá 

mediante o ato de rematrícula, devendo submeter-se às adaptações necessárias para cumprimento do 

currículo pleno então vigente.  

A não renovação da matrícula dentro dos prazos previstos no calendário acadêmico acarretará o 

desligamento do aluno e perda do vínculo com a FACISB.  

1- O aluno preenche requerimento de trancamento de matricula, através da área do aluno; 

2- A Secretaria verifica situação financeira junto ao Departamento financeiro e verifica situação de 

empréstimos de livros e taxas junto à Biblioteca da Instituição; 

3- Período de dois dias úteis para a tramitação do processo e dar ciência ao aluno. 

 

 
 

Reabertura de matrícula / retorno de trancamento 

 

É o processo pelo qual o aluno solicita o seu retorno à Instituição, após haver efetuado o trancamento 

da matrícula na mesma.  

Período para solicitação: de acordo com Calendário Acadêmico do período.  

1- Encaminhar solicitação para reabertura de matricula, através do e-mail da secretaria, 

secac@facisb.edu.br; 

2- Atualizar documentação necessária; 

3- A Secretaria acadêmica encaminha para coordenação do curso o pedido de reabertura de 

matricula com os dados referentes ao trancamento onde será avaliado o tempo de afastamento e 

a necessidade de adaptações; 
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Cancelamento de Matricula 

Transferência da FACISB para outra IES 

Atestado médico 

 

 

4- A coordenação do curso devolve pedido para a Secretaria acadêmica para os  procedimentos de 

reabertura de matricula; 

5- A Secretaria informa o interessado e efetua a matrícula; 

6- Acadêmico (a) efetua o pagamento da mensalidade;(boleto bancário ou PIX) 

7- A tesouraria confirma o pagamento e aluno passa a ter status de regularmente matriculado no 

semestre vigente; 

8- Prazo total três dias úteis. 

 

  

 

 

Cancelamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno solicita sua exclusão do corpo discente da 

Instituição.                                                                          .          

 

1- O aluno faz o requerimento de cancelamento de matricula através da Área do aluno, 

descrevendo o motivo; 

2- Caso o aluno já tenha cursado um período a secretaria solicita consulta ao departamento 

financeiro e à Biblioteca; 

3- A secretaria encaminha à Diretoria Acadêmica, para deferimento (prazo um dia útil); 

 

 

 

 

É o ato pelo qual o aluno solicita sua transferência da FACISB para outra IES. 

1- O aluno solicita os documentos exigidos pela IES de destino através da Área do aluno; 

2- Será emitido taxa do serviço referente aos documentos solicitados; 

3- Os documentos serão assinados digitalmente e anexados através da área do aluno em até 15 

dias úteis. 

 

 

 

 

O atestado médico não servirá para o abono de faltas, mas sim para justificar as faltas, visto 

que o aluno poderá ter até 25% de falta.  

Em razão do período de pandemia, será aceito atestado de doença infectocontagiosa para 

fins de reposição das aulas ausentes, dentro do limite dos 25% ao qual tem direito. 

1 - O aluno deverá encaminhar o atestado médico via área do aluno em até cinco (5) dias corridos a 

contar da data do atestado; 
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Verificação de Notas e Frequência 

Colação de grau 

 

 

 

2 - A Secretaria encaminha o atestado para análise da coordenação do curso; 

 

3 - A resposta é devolvida ao aluno pela Área do aluno. 

 

 

 

 

 As notas e frequências serão informadas ao discente via Área do aluno. 

 

 

 

 

É o ato oficial final de conclusão de curso, realizado em dia definido pela Diretoria Geral e Diretoria 

Acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata - FACISB. O acadêmico 

que não colar o grau na colação de grau oficial poderá fazê-lo individualmente em gabinete, mediante 

requerimento na secretaria acadêmica, em dia também determinado pela Diretoria Geral e Diretoria 

Acadêmica.  

 

Para colação de grau oficial 

 

A secretaria emite a lista oficial dos alunos aptos a colarem grau com até 10 dias de antecedência da 

data marcada da colação de grau, prevista em calendário acadêmico. 

 

Para colação de grau em gabinete 

 

1- O formando deverá solicitar via área do aluno, a colação de grau individual em gabinete, 

juntando a justificativa do pedido, dentro do prazo estabelecido em calendário acadêmico 

conforme data já estabelecida para colação de grau em gabinete; 

2- A secretaria encaminha à Diretoria Acadêmica que fará a análise da justificativa; 

3- Após deferimento do pedido, será informado ao aluno; 

4- Será solicitado a presença de dois docentes para participar da colação e grau em gabinete, na 

condição de testemunhas, juntamente com o Diretor Geral e Diretor Acadêmico no local 

determinado para colação individual, onde o concluinte deverá fazer o juramento e assinar o 

livro de colação de grau, na presença de todos. 
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Solicitação de documentos: 

 

 
  

Declarações, históricos, conteúdo programático. 

 

São documentos individuais solicitados e emitidos de acordo com a necessidade do aluno. 

 

1- Protocolar pedido on-line, via Área do aluno; 

2- Recolher taxa; (PIX) 

3- O sistema on-line informa a secretaria;   

4- A Secretaria providencia a emissão do documento que é assinado digitalmente e entrega via 

Área do aluno; 

5-  Prazo para emissão: conforme consta do site; 

6- O atestado de matricula simples poderá ser acessado e impresso, pelo site, sem cobrança de 

taxa. 

 

O prazo para a expedição de documentos poderá ser expandido caso haja número excessivo de 

solicitações. 
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