
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUIA ACADÊMICO 



INSTITUCIONAL 

A FABE, Faculdade da Associação Brasiliense de Educação, é uma 

Instituição de Ensino Superior, mantida pela ABE, Associação Brasiliense de 

Educação, entidade jurídica, filantrópica e coordenada pelos Irmãos da Sagrada 

Família. A mantenedora ABE tem unidades de ensino em diversos estados do 

país e em Marau. 

 
Incentivada pela comunidade marauense, iniciou sua atuação no Ensino 

Superior no ano de 2000. Neste ano, foi encaminhado ao MEC o processo de 

criação da FABE. Assim, em 07 de novembro de 2001, o Diário da União – DOU - 

publicava a Portaria MEC nº 2.394, autorizando o funcionamento da Instituição e 

o Curso de Administração, Bacharelado em Administração Industrial. O início das 

aulas ocorreu em março de 2002. 

 
A partir do seu reconhecimento oficial, a FABE tem como missão “Formar 

integralmente pessoas que promovam o desenvolvimento da sociedade local e 

regional com responsabilidade econômica, social e ambiental”. Os rumos da 

FABE encontram-se fundamentados no princípio “Humanidade e Fraternidade”, 

os quais norteiam as ações da Instituição e são traduzidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 
Já, em 2005, foi autorizado o funcionamento do Curso Normal Superior, 

licenciatura, habilitações Magistério para Educação Infantil e Magistério para os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, conforme a Portaria MEC nº 1.017 de 30 de 

março de 2015, atualmente a denominação do curso é Pedagogia Licenciatura 

Plena. 
 

Em maio de 2007, a FABE também ingressava na abrangência de cursos 

de Pós-graduação, na qualidade de Latu Sensu, oferecendo cursos na área 

administrativa e educacional. 

 
Em maio de 2011, aconteceu a autorização do curso de Tecnólogo de 

Secretariado. O curso é oficialmente autorizado pela Portaria nº 385 do MEC de 

19 de setembro. No mesmo ano obteve-se a autorização do curso Tecnólogo de 

Gestão de Recursos Humanos, iniciando suas atividades no primeiro semestre de 

2012. 

 

MANTENEDORA 
 

A FABE – Faculdade da Associação Brasiliense de Educação – é um 

estabelecimento de Ensino Superior mantido pela Associação Brasiliense de 

Educação – ABE, fundada em 1963. Possui larga experiência na oferta da 

Educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, Educação Profissional e 

no Ensino Superior. 

 
A mantenedora ABE tem unidades de ensino em diversos Estados do País 

e conta em todos os locais com uma boa infraestrutura física e com uma 

organização moderna e dinâmica. É reconhecida nos Estados onde atua pela 

qualidade de seus cursos, seu corpo docente, cuja demanda crescente obriga 

sempre o aumento de suas instalações. Tal fato animou os seus idealizadores e 

trouxe confiança e entusiasmo para estender a experiência no ensino superior. 

 
 

MISSÃO E PRINCÍPIOS 
 

A FABE tem como missão “Formar integralmente pessoas que promovam 

desenvolvimento da sociedade local e regional com responsabilidade 

econômica, social e ambiental.” 

 
Tem como princípio a educação integral do aluno, em que o aprender a 

conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser 

contribuam para o exercício da cidadania consciente para a prática dos princípios 

da ética, da seriedade, do compromisso, da competência, da autonomia e da 

solidariedade. 



Bem-vindo(a)! 

 
A g o ra v o c ê é u m a c a d ê m i c o, 

vinculado à Faculdade da Associação 

Brasiliense de Educação – FABE. 

É com alegria e satisfação que o 

recebemos em nossa Instituição. Desejamos 

que esse  período acadêmico seja  de 

c res c imento profis  s iona l e huma no. 

Esperamos que a FABE seja o seu espaço de 

estudo, de convivência, de aprimoramento e 

de realização! 

Vo c ê e s t á i n g r e s s a n d o n u m a 

Instituição Católica de Ensino dirigida pela 

Congregação Sagrada Família que possui 

larga experiência na área educacional, que 

p r i m a p e l a s e r i e da de do p ro c e s s o 

educacional de seus acadêmicos. Por isso, 

esperamos contribuir de forma valiosa em sua 

formação profissional, pois acreditamos 

construir um futuro melhor com uma 

educação mais qualificada. Para a FABE, 

EDUCAÇÃO não é mercadoria, é um dos 

tesouros mais valiosos que uma pessoa pode 

buscar! 

A FABE, há mais de uma década, vem 

se alicerçando como entidade de ensino que, 

integrada com a sociedade da região, busca 

desenvolver um ensino aliado às exigências e 

às demandas do mercado. Por outro lado, 

busca potencializar seus acadêmicos, 

docentes e recursos físicos, investindo em 

parcerias e tecnologia para realizar com 

competência sua missão educativa. 

Sua presença orgulha-nos e anima-nos 

a seguir trabalhando na construção de uma 

FABE, cada vez mais, qualificada, integrada na 

sociedade e confiante de sua tarefa 

educacional. Contamos com você para 

melhorar e qualificar a construção de saberes 

e crescermos como pessoas e como 

Instituição. Você está convidado a fazer sua 

parte, observando seus deveres e cobrando 

seus direitos de forma justa e correta. 

Seja bem-vindo à FABE e vamos 

caminhar juntos como parceiros e eternos 

aprendizes. 



DIREITOS E DEVERES DO ACADÊMICO 

 
Conforme Regimento Interno da FABE: são direitos e deveres dos membros do Corpo 

Acadêmico: 

Art. 92 São direitos e deveres dos membros do Corpo Acadêmico: 

I - Frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas, aplicando a máxima 

exigência no seu aproveitamento; 

II - Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Instituição; 

III - Votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições para os órgãos de 

representação estudantil; 

IV - Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

V - Observar o regime escolar e comportar-se, dentro e fora da Instituição, de 

acordo com os princípios éticos condizentes; 

VI- Zelar pelo patrimônio utilizado pela comunidade acadêmica. 
 

Art. 93 O Corpo Acadêmico tem como órgão de representação na Faculdade o 

Diretório Acadêmico, regido por Regimento próprio por ele elaborado e 

aprovado. 

§ 1º Os mandatos têm duração de um ano, vedada à acumulação; 

§ 2º O exercício da representação não exime o acadêmico do cumprimento de 

suas obrigações acadêmicas. 
 

Art. 94 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normatizará programas de 

Monitoria, nele admitindo alunos regulares, selecionados pelos Departamentos 

e homologados pelo Diretor, dentre os acadêmicos que correspondam aos 

requisitos estabelecidos em edital próprio. 

§ 1º A Monitoria não implica em vínculo empregatício e é exercida sob 

orientação de um professor. É vedada a utilização de monitores para ministrar 

aulas técnicas ou práticas, correspondentes à carga horária regular da disciplina 

curricular. 

§ 2º O exercício da Monitoria é considerado título para ingresso no magistério da 

Faculdade. 

 

 
DAS QUESTÕES PRÁTICAS 

 
Trancamento de disciplina 

Se, por algum motivo, você não estiver conseguindo quitar uma disciplina em que se 

matriculou, poderá solicitar o seu trancamento na Secretaria da FABE. Não se esqueça de 

saber qual é o prazo final para esse procedimento. Lembre-se que uma disciplina somente 

pode ser trancada duas vezes. 

 
Trancamento                                                  de                                                   curso 

Se você precisar se ausentar da FABE, mas não quiser perder o vínculo, poderá solicitar o 

trancamento de seu curso por um prazo máximo de 04 (quatro) semestres, desde que não 

o faça no semestre em que ingressou na Instituição. A vantagem é que esse período não 

será computado para a sua integralização curricular, não interferindo no prazo que você 

tem para terminar seu curso. A solicitação é feita diretamente na Secretaria. 

 
Revisão de provas 

Se você não considerar justa a nota que recebeu em alguma avaliação, poderá solicitar 

revisão de prova, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a publicação. A revisão é 

requerida ao Coordenador do Curso e realizada por uma comissão formada por 03 (três) 

professores, incluindo o professor responsável pela disciplina, sendo facultada a sua 

presença. Se mesmo após a revisão, você ainda se considerar injustiçado, poderá recorrer 

à Direção da IES, a qual dará o parecer final. 

 

Falta nas avaliações 

Se você faltar uma prova por motivo de força maior devidamente comprovado, deverá 

prestar prova na última semana do semestre letivo. 



Reopção 

Na FABE há a possibilidade de mudar de curso. Porém, só é possível, se você tiver 

ingressado através de vestibular, se tiver cursado o mínimo de 50% dos créditos previstos 

para o nivelamento do curso para os dois primeiros semestres. Porém, não será possível, 

se estiver no último período do curso ou se já tiver se beneficiado anteriormente. Para 

reopção, você se submeterá a provas, com as mesmas matérias do vestibular e concorrerá 

a vagas fixadas semestralmente pelos cursos. Fique atento aos prazos previstos no 

Calendário de Graduação. 

 
Reingresso                                                                                                               

Depois de graduado, você pode retornar à FABE para complementar ou aprofundar seus 

estudos. O Reingresso ocorre para alguns cursos, principalmente aqueles que têm 

licenciatura e bacharelado. 

 

Disciplina de férias 

Você pode solicitar disciplinas no período de férias escolares. O pedido deve ser 

encaminhado à Coordenação do seu curso, que analisará a viabilidade da oferta 

juntamente com a Direção da IES. São necessários, no mínimo, 30 acadêmicos para a 

aprovação da demanda. O acadêmico poderá realizar uma disciplina em cada período de 

férias. 

 
Disciplina                                            por                                            acompanhamento 

Pode ser pleiteada por acadêmico matriculado há mais de dois semestres na FABE e que 

esteja cursando o penúltimo semestre do curso. Para solicitá-la, você deve ter um quadro 

de aproveitamento excelente, isto é, ter histórico de assiduidade, com média de 

presenças igual ou superior a 90% (noventa por cento); ter média de aproveitamento em 

cada uma das disciplinas (áreas do conhecimento) igual ou superior a 85 (8,5) – oitenta e 

cinco (oito vírgula cinco) e não ter registro de reprovação. Tal solicitação deve ser feita ao 

Coordenador do seu curso. 

 

Matrícula                                                  em                                                  disciplinas 

A cada semestre você deve fazer sua matrícula em disciplinas, de acordo com o plano de 

oferta elaborado pela Coordenação de seu curso. Converse com a Coordenação para 

saber o que melhor se adéqua a você. Lembre-se que é somente através da matrícula em 

disciplina que o aluno adquire o direito de frequentar aulas e ter seu rendimento 

acadêmico avaliado. Esteja atento aos prazos fixados no Calendário de Graduação. Se no 

dia da aula, o seu nome não constar da lista do professor, procure imediatamente a 

Secretaria da FABE. 

 

Avaliação do rendimento escolar 

O seu rendimento escolar deve ser a questão que, durante todo o curso, mais merece a 

sua atenção e seu esforço. Você deve apresentar 75% de frequência às aulas e média 7,0 

(sete) no semestre; caso não atinja, no exame deverá apresentar rendimento igual ou 

superior a 5,0 (cinco). 

 
Cursar                    disciplinas                     de                     outros                     cursos 

É possível cursar disciplinas de qualquer outro curso da FABE, desde que não ultrapasse o 

limite de 08 créditos. Esses créditos serão computados no seu Histórico Escolar como 

atividades complementares. 

 

Aluna gestante 

A aluna gestante, a partir do oitavo mês de gravidez, está amparada por lei federal que 

prevê um regime de exercícios domiciliares, como compensação da ausência às aulas. 

Entregue seu atestado médico. 

 
Aproveitamento de disciplina 

As disciplinas cursadas em outros cursos da FABE ou em outras Instituições de Ensino 

Superior podem ser aproveitadas no seu curso atual. Esse aproveitamento depende de 

uma avaliação da carga horária e do programa da disciplina, sendo feito pela 

Coordenação de seu curso. 

 
Informações sobre notas e quais disciplinas a cursar 

Acompanhe seu desempenho acadêmico pelo WebGiz ou procure seu Coordenador. 



BIBLIOTECA 
 

Para ter acesso à biblioteca deposite bolsas, mochilas, pastas ou similares, bem como 

alimentos e bebidas, no guarda-volumes; estando a utilização deste limitada à sua 

permanência na biblioteca. A chave do guarda-volumes é de sua responsabilidade e, em caso 

de perda, será cobrada taxa. 

O acesso à biblioteca é garantido com o número de matrícula. Durante a permanência, 

mantenha silêncio, deixe seu celular em modo silencioso e zele pelos bens desta. 

O acervo da biblioteca está organizado por áreas de conhecimento, sendo o acesso livre 

para o usuário. Localize, no Catálogo On-line (terminais de consulta da biblioteca), o material 

desejado, anotando o número de chamada, observando a disponibilidade de exemplares. 

Não recoloque o material consultado nas estantes, deixe-o sobre as mesas de estudo. 

No acervo, há materiais (dicionários, enciclopédias, periódicos, etc.) disponíveis apenas 

para consulta no local, não sendo emprestados. 

Os empréstimos podem ser renovados no Balcão de Empréstimos da biblioteca ou via 

Web Giz. Para renovação, o exemplar não pode estar reservado e o usuário não pode ter 

empréstimos em atraso, nem valores pendentes na biblioteca. 

Em caso de atraso na devolução das obras emprestadas, é cobrada taxa diária por 

exemplar, conforme definido no Regulamento. Sábados, domingos e feriados não são 

considerados para cálculo do valor pelo atraso na devolução.O usuário é responsável pelos 

cuidados e devolução dos exemplares emprestados em seu nome. 

 
 
 

OUVIDORIA 
 

A FABE tem compromisso com a comunidade marauense e regional em dinamizar os 

processos formativos, de profissionais cidadãos engajados e comprometidos com a sua 

sociedade. Nesse sentido, por intermédio de sua Ouvidoria, tem como atribuição básica 

atuar na defesa dos direitos e interesses da sociedade em geral, notadamente dos acadêmico 

(graduação, pós-graduação e extensão) atuais ou potenciais, contra atos e omissões  

cometidos pela própria FABE. Assim, tem a finalidade de zelar para que a IES atue com 

eficiência e mantenha crescente o prestígio de que desfruta pela comunidade acadêmica. 

Você pode procurar a Assistência Social – Elise Setti, que atua, também, como ouvidora. 

Ela está empenhada em desburocratizar e agilizar a solução de problemas e correções de 

injustiças, além de atuar como importante canal de comunicação entre a comunidade 

universitária e a administração, contribuindo para o aperfeiçoamento do exercício da 

cidadania, bem como para um constante feedback, essencial ao aprimoramento institucional. 

 
 

 
PIMA 

 

A FABE disponibiliza um espaço, o qual, além de acolhedor, estabelece vínculos de 

integração e mediação. Atua de forma conjunta aos demais docentes na redimensionalidade 

da ação do sujeito, visto como educando. Assim, tem como objetivos proporcionar um 

espaço de articulação entre o acadêmico-instituição-comunidade, a fim de buscar a 

construção da formação pessoal, profissional e institucional; possibilitar a interação 

acadêmica e institucional de forma séria e sigilosa para apoiar o processo de ensino e 

aprendizagem; construir uma relação que busque a superação de possíveis exclusões por 

situações socioeconômicas, culturais e religiosas, para a livre vivência e convivência 

acadêmica; possibilitar um canal de comunicação efetivo na busca de qualificar os serviços da 

IES; incentivar o respeito ao cidadão e promover o respeito integral ao ser humano nas suas 

múltiplas e variadas expressões. 

As ações do PIMA podem ajudar você a buscar interação entre os acadêmicos, 

professores e demais setores da instituição; estimular o exercício da autocrítica e da reflexão; 

mediar processos que estabeleçam uma relação de vínculo entre os acadêmicos e, 

posteriormente, com a comunidade local e regional; construir uma formação acadêmica 

fundamentada na ética e em ações pró-positivas de cidadania. 

Para agendar um horário com a Psicóloga Claudia Concolato, dirija-se à Assistente Social – 

Elise Setti, teremos o maior prazer em ajudá-lo. 



LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

É proibido o acesso de alunos portando pastas, bolsas, mochilas ou similares e produtos 

alimentícios no Laboratório de Informática, sendo permitido somente caneta e livros. 

Ao término da aula, os equipamentos devem estar em condições de uso, limpos e 

desligados. 

 

 
PASTORAL ACADÊMICA 

 

A Pastoral na Faculdade é um serviço à comunidade acadêmica que, de forma dialogal, 

pretende contribuir criativamente para a realização da missão da FABE que se inspira nos 

ideais, missão e valores do carisma SAFA – Irmãos da Sagrada Família, especialmente na 

promoção do “desenvolvimento humano e social dos acadêmicos, professores, funcionários 

e comunidade, contribuindo para a formação ética e solidária de profissionais competentes, 

humana e cientificamente, mediante a produção e disseminação do conhecimento numa 

perspectiva interdisciplinar“. A Pastoral pretende atuar em comunhão efetiva com os demais 

projetos da própria faculdade (ensino, pesquisa e extensão), articulando pessoas, Instituição 

e sociedade tendo em vista a construção de um mundo mais justo e mais humano. 

 

 
REDE WIRELESS 

 

A estrutura da rede Wireless da FABE oferece aos alunos, docentes e funcionários acesso 

à Internet, através de equipamentos próprios que suportem essa tecnologia. Sem 

necessidade de autenticação na rede (usuário e senha). 

 
 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

As informações referentes à vida acadêmica e/ou pessoal do aluno somente serão 

fornecidas para o próprio aluno ou pessoa autorizada que apresente procuração original e 

com reconhecimento cartorial com poderes explícitos. 

A política de sigilo de proteção de dados está prevista no artigo 5º, X e XII, da Constituição 

da república Federativa do Brasil de 1988. 

 

 
CONTATO COM ALUNOS 

 

O contato com os alunos poderá ser realizado pelo Webgiz, e-mail, SMS, telefone ou 

correspondência. 

 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Estamos prestes a iniciar uma nova caminhada, em que diferentes desafios aguardam- 

nos, exigindo-nos empenho e dedicação. 

Nesse sentido, todos nós, direção, coordenação, professores e funcionários da FABE, 

estaremos ao seu lado, a fim de propiciar-lhe condições para a construção dinâmica do 

conhecimento, para ajudá-lo a ultrapassar continuamente as dificuldades que pelas agruras 

do caminho hão de aparecer, como também para compartilhar com você a alegria de suas 

conquistas. 

Em toda essa caminhada, mais do que buscando títulos e perseguindo um diploma de 

curso superior, estaremos revendo nossas certezas, tecendo novas possibilidades para 

nossas próprias vidas e para nossas tarefas profissionais. Dessa forma, não estamos apenas 

acrescentando elementos novos ao já conhecido, mas estaremos nos dispondo ao vigor da 

imersão no que antes não considerávamos, sendo para isso fundamentalmente necessária a 

abertura, a entrega e o mergulho nesse novo contexto acadêmico no qual agora você está se 

inserindo. 

Assim, caro acadêmico, abra-se à possibilidade do novo, reflita, compartilhe suas dúvidas 

e conquistas, busque crescer e multiplicar seus novos conhecimentos e suas experiências 

com todos aqueles que, como você, fazem parte da FABE. 

Bom trabalho e sucesso! 
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