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Seja bem-vindo!
Estamos muito felizes que você tenha escolhido a Faculdade ANCLIVEPA para sua
formação acadêmica.
Aqui você vai viver os melhores anos da sua vida e estamos muito contentes em poder fazer parte desta
importante história da sua vida.
E para que possamos iniciar esta parceria com você, desenvolvemos este manual para que conheça um
pouco melhor da instituição, aproveitando ao máximo esta grande experiência acadêmica.
Conte conosco em todas as etapas desta nova jornada!

Faculdade Anclivepa
Programa de pesquisas e extensão
Em breve a Faculdade Anclivepa irá disponibilizar programas de pesquisa e extensão para que
você tenha acesso a cursos que ajudarão a se especializar na área que mais tem interesse.
Aguarde o edital sobre estes programas.
Regras de convivência
Quando ingressamos no universo acadêmico passamos a viver novas experiências, muitas
mudanças de comportamento e entendimento. Adquirimos muito conhecimento, novas habilidades
que provavelmente nem imaginávamos possuir e descobrimos um mundo novo. Entramos com
um conceito de vida e saímos com uma visão completamente diferente daquela ao ingressarmos.
Assim como todo lugar, aqui na Faculdade Anclivepa também temos regras que foram implantadas
para que possamos viver durante estes preciosos anos com a melhor convivência possível. Estas
regras estão em nosso Manual do Aluno que está disponível no site. Lá você terá acesso às
informações como: Matricula e Rematrícula, Sistema de Avaliação, Faltas, Programas de
Pesquisas, entre outros assuntos que são importantes tomar conhecimento. Além destas regras
que regem o universo acadêmico importante ressaltar também que as regras de convivência
também citadas neste manual deverão ser respeitas. Violar as regras da instituição implicará em
sanções disciplinares que pode levar inclusive à expulsão.
Atualmente vivemos num mundo cheio de diversidades, com muita diferença de gêneros, crenças
e de entendimento da vida. Independentemente de qualquer diferença somos todos iguais como
previsto no artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E exatamente estas
diferenças que enrique as nossas experiências e que nos permite a nos diferenciar dentro da
sociedade que vivemos.
A diversidade e o pluralismo são extremamente importantes para o desenvolvimento do
conhecimento dentro de todas as áreas do saber. Nós da Faculdade Anclivepa prezamos e
exigimos dentro de nossa comunidade acadêmica, seja ela dos nossos estudantes, corpo docente
e funcionários o respeito a toda esta diversidade seja ela, de crença, religião, sexual, cultural,
étnica e política.
O respeito que todos nós merecemos e apreciamos no próximo é o que nos move e deve ser um
hábito de todos desta comunidade, sempre praticando para que possamos contribuir com o
crescimento do conhecimento através do diálogo.

Portal do aluno
O portal do aluno é um ambiente onde você terá acesso as suas notas, faltas, grade curricular,
disciplinas, informações do seu curso, bem como outras facilidades para acompanhar sua vida
acadêmica. Para ter seu código de acesso, caso não tenha recebido, basta solicitar na Secretaria
Acadêmica através do e-mail: secretariaanclivepa@faculdadeanclivepa.edu.br ou através do
telefone 2373-9275.
Biblioteca
Horário de funcionamento – segunda a sexta das 08h00 às 21h00 com intervalo para almoço das
12h00 às 14h00 e aos sábados das 08h00 às 13h00.
Rematrícula
A rematrícula acontecerá todo início de semestre, ou seja, janeiro e julho. O valor é o mesmo da
sua mensalidade. Sem a efetivação da rematrícula no prazo estipulado pela instituição o aluno
não terá sua matrícula validada e seu acesso às aulas estará restrito até a regularização da
mesma. Caso não haja a regularização o aluno não poderá frequentar as aulas nem participar das
avaliações do curso. O aluno será comunicado previamente dos prazos via portal do aluno, site e
outros meios de comunicação.
Calendário Acadêmico
Anexar calendário
Dias e horários de aulas
Período matutino – 07h30 às 12h30 com intervalo às 10h30
Período noturno – 19h15 às 22h55 com intervalo às 20h30 e aula aos sábados das 07h30 às
13h00 com intervalo às 09h10.
Avaliação
Frequência mínima de 75% e a média final 7,00. Após resultados das provas P1/P2 o aluno poderá
solicitar a prova substitutiva desde que obtenha média mínima e/ou desejar fazer a prova para
complementar a nota. Quando o aluno solicitar a prova sub o conteúdo será do SEMESTRE
INTEIRO!
Caso o aluno tenha interesse em fazer somente a prova sub por razões adversas deverá solicitar
o agendamento da prova diretamente na secretaria e efetuar o pagamento da taxa.
O aluno só terá dispensa do pagamento da taxa para a prova substitutiva em caso de: doença
infecto contagiosa com atestado médico VÁLIDO e/ou por motivos de óbito.
Coordenação do curso
O coordenador do curso é o principal contato para que você tire suas dúvidas sobre sua vida
acadêmica e diversas solicitações e situações do dia a dia do curso. Veja no portal os horários de
atendimento e agende com antecedência uma conversa.

