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Prezado(a) Aluno(a), 
    Ao iniciar sua vida acadêmica na Faculdade ASA de Brumadinho, queremos dar-lhe as boas 

vindas e expressar a nossa grata satisfação por você ter escolhido esta Instituição para prepará-lo 

para o futuro. 

   A Faculdade ASA possui um compromisso educacional, moral e social e, mais do que isso, 

um ideal a ser perseguido. As nossas ações, integradas a vocês, nossos alunos, professores e 

funcionários, levam a comunidade em que estamos inseridos a responsabilidade cidadã, por meio 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nossos objetivos têm sido alcançados, sempre com o 

apoio de toda a comunidade acadêmica. 

 Ler e conhecer este manual é de grande importância para você. Ele lhe proporcionará o 

conhecimento das normas, procedimentos e regulamentos que irão nortear sua vida acadêmica, bem 

como lhe dará as informações sobre os cursos que a Faculdade oferece. Este é um permanente 

informativo de seus direitos e deveres, procure tê-lo para consulta. 

 
       Cordialmente, 
 
                                                                   Diretorias. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Instituição Educacional Cecília Maria de Melo Barcelos, mantenedora da Faculdade ASA 
de Brumadinho, foi idealizada e fundada pelos irmãos Alcimar Barcelos, Sônia Aparecida Barcelos 
Maciel e Avimar de Melo Barcelos.  

 
 Dispomos de salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios de computação, secretaria, sala 
de professores, coordenação, direção, e setores de suporte aos trabalhos administrativo-financeiros; 
Núcleo de Prática Jurídica; Empresa Júnior (Asa Júnior); Diretório Acadêmico; Laboratório de 
Desenho (Cursos de Engenharias); Laboratório de tecnologia das construções; Insumos para 
laboratório das construções; Laboratório de Física (Cursos de Engenharias e Enfermagem); 
Laboratório de Química (cursos de Engenharias e Enfermagem); Laboratório de Hidráulica (cursos 
de Engenharias); Laboratório de Eletrotécnica (cursos de Engenharias); Laboratório de 
Parasitologia, Citologia, Microbiologia, Patologia e Histologia; Laboratório de Anatomia e 
Fisiologia Humana; Laboratório de Semiologia. 
 
 Ao longo de nossa existência, nos estabelecemos como Instituição comprometida com a 
sociedade, oferecendo uma Educação Superior de qualidade sem perder de vista a formação 
humanística e cidadã. 
 
 A Faculdade ASA representa a concretização dos sonhos daqueles que vislumbraram para 
Brumadinho e cidades vizinhas, a instalação da primeira Unidade de Ensino Superior do Vale do 
Paraopeba. 

 
A Faculdade ASA de Brumadinho está localizada na região metropolitana da capital de 

Minas Gerais, a 50km de Belo Horizonte, tendo iniciado as atividades acadêmicas em agosto de 
2001, sendo edificada em terreno com área de 60.000 m². 

 
Somos uma instituição de Ensino Superior particular, integrante do Sistema Federal de 

Ensino, com sede na cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais. Foi instituída em 18 de 
novembro de 1989 com contrato social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 
sob o nº425 do livro A-1 – folhas 119-V, em Brumadinho – MG. 

 
 Temos por princípio e objetivos a formação de profissionais em cursos de graduação e pós-
graduação nas diversas áreas do conhecimento, bem como a promoção da educação continuada dos 
membros da comunidade acadêmica institucional. 
 
Missão: PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DE ALTA QUALIDADE 
 
Visão: Ser referência em educação como melhor instituição de ensino para estudar, trabalhar e 
investir, melhorando a vida do cidadão a partir da oferta de uma educação responsável e 
comprometida com a formação integral do ser, preparando-o para a vida em sociedade e para o 
mercado de trabalho, contribuindo com a formação do mundo globalizado e sustentável. 
 
Valores: 
ÉTICA: ter ciência do justo, tanto para a Instituição como para os outros; 
COMPROMETIMENTO: busca da excelência na formação do aluno; 
RESPONSABILIDADE SOCIAL: adota posturas que busquem o bem estar dos públicos externo e 
interno; 
INOVAÇÃO: transformar ideias novas em soluções para a excelência do ensino; 
SUSTENTABILIDADE: define suas ações buscando suprir as necessidades atuais da sociedade, 
protegendo o futuro do planeta. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
CECÍLIA MARIA DE MELO BARCELOS 

 
A estrutura organizacional acadêmica da ASA é concebida para que a instituição tenha versatilidade 
nas instâncias decisórias que são exercidas pelos seguintes órgãos: 
 

 
 
Os principais órgãos da Faculdade: 
 
CONSUP - Conselho Superior: órgão consultivo, deliberativo, normativo e  jurisdicional. 
 
Diretoria Geral- órgão superior de coordenação, execução, acompanhamento e avaliação das 
atividades da Faculdade. 
 
COPEX - Conselho de Pesquisa e Extensão: órgão técnico de coordenação e assessoramento em  
matéria de pesquisa e extensão. 
 
Diretoria Acadêmica – órgão destinado a implementar a política acadêmica da Instituição de 
forma integrada com as coordenadorias de cursos e Secretaria Geral. 
 
Diretoria Administrativa – Financeira – órgão destinado a implementar a política administrativa 
da Instituição. 
 
NDE - Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de um grupo de 
docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização dos projetos pedagógicos dos curso 
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Colegiado de curso - O Colegiado de Curso, órgão consultivo e deliberativo em assuntos de 
natureza pedagógica e acadêmica, sendo constituído pelos seguintes membros: coordenador do 
Curso, que o presidirá; professores Titulares do curso no semestre em curso; um representante do 
corpo discente, designado pelo órgão de representação dos alunos. 
 
Coordenadoria de curso - Órgão responsável pelos Projetos Pedagógicos dos cursos, e por avaliar 
criticamente sua implementação e o desempenho dos professores e alunos. 
 
 

Núcleo de Planejamento e Avaliação Institucional - Órgão responsável por atividades de 
planejamento, articulação e avaliação institucional e pelo Plano de Carreira e Capacitação Docente. 
 

Ouvidoria / Nudis – Núcleo de Assistência ao Discente: sob coordenação da professora e psicóloga 
Teresa. Você pode receber um atendimento individual. Pode também contar com o serviço de 
ouvidoria pelo site www.faculdadeasa.com.br, no link OUVIDORIA, para fazer suas 
reivindicações, sugestões, elogios... Ou a caixinha de recados fixada na frente da Secretaria. Seu 
pedido será atendido pela ouvidora Iracema. 
 

CPA – Comissão Própria de Avaliação: a partir dos resultados de Autoavaliação Institucional e 
das Avaliações Externas a Instituição programa e implementa ações para correção de rumos e/ou 
mudanças de estratégias com o objetivo de melhorar as condições gerais de funcionamento da IES. 
Você, além de ser o avaliador, possui um representante eleito por sua própria categoria.  
 
Verifique como a participação da comunidade acadêmica na  CPA surte resultados: 
• Troca dos computadores das salas de informática 
• Xerox aquisição de novas máquinas e grande melhoria no atendimento à comunidade acadêmica. 
• Aquisição de equipamentos de multimídia. 
• Criação do campeonato de futebol. 
• Renovação da cantina. 
• Criação de eventos culturais como: Festa junina, Expoasa e Dia da responsabilidade social. 
• Novo sistema de atendimento telefônico. 
• Reforma da secretaria (melhoria no atendimento). 
• Implantação de sinalização em toda a instituição. 
• Adaptação da infraestrutura para pessoas com necessidades especiais. 
• Atualização constante do acervo bibliográfico. 
• Criação dos cursos de Pós-graduação. 
• Cercamento do entorno da instituição dando maior conforto e segurança. 
• Mudança de local de funcionamento do setor financeiro com melhoria no atendimento ao aluno. 
• Melhoria na Velocidade da internet. 
• Estacionamento privativo para professores e funcionários. 
• Cursos de capacitação para o corpo docente e administrativo. 
• Uniformes e crachás para o corpo técnico administrativo. 
• Cursos extracurriculares: Pro labore OAB e concursos, Inglês Xpress, outros. 
 
Do Diretório Acadêmico 
O Diretório Acadêmico da Faculdade ASA foi fundado em dezembro do ano de 2004, com 
regulamento próprio e com Registro no /cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Brumadinho, averbado sob o nº AV-2-597,  livro A, datado de 13/09/2006. 
O Diretório Acadêmico tem personalidade jurídica própria, com sede social e administrativa na 
Faculdade ASA de Brumadinho, sendo um Órgão independente, livre de preconceitos religiosos, de 
cor, ou de raça, e de princípios políticos.  
 
 
 
 
 



Faculdade ASA de Brumadinho 

 7 

CURSOS OFERECIDOS 
 
 
ADMINISTRAÇÃO (duração 04 anos / 08 semestres) 

Portaria Renovação Reconhecimento 
Nº 267 de 03/04/17 – Reg E-Mec 201705038 

DOU DE 04/04/2017 

 

O conceito (CPC) no MEC do curso de administração é 4.  Acima da média do Brasil. 

O Curso de Administração tem por finalidade oferecer orientação fundamentalmente 
interdisciplinar para a  compreensão, por parte do aluno, das organizações e das ações de pessoas 
e/ou de grupos de pessoas  dentro de um contexto de poder; além do estudo e a aplicação de 
conhecimento sobre produção, circulação,  financiamento e distribuição de bens e serviços. 

O curso desenvolve estratégias teóricas e metodológicas que proporcionam uma discussão sobre a 
história das teorias de Administração e do poder social. Assim, se desenvolve um conhecimento 
especializado que condiciona não só ao aprendizado, mas à própria funcionalidade social da 
administração. 

A Faculdade Asa prepara o aluno para compreender o papel do administrador quanto à gestão das 
operações das empresas nos mercados nacional e internacional, à administração das complexidades 
humanas, culturais e sociais e à ética necessária à implementação de ações em todas as esferas. O 
objetivo do curso de Administração é treinar o aluno parar que ele adquira as competências mais 
exigidas do mercado, entre elas o trabalho em equipe, tomada de decisões, relacionamento 
interpessoal, técnicas de negociação , técnicas de apresentação, marketing pessoal, comportamento 
e etiqueta profissional, visão sistêmica, consciência social e ambiental. 

 

 

 

 

 

 



Faculdade ASA de Brumadinho 

 8 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (duração 04 anos / 08 semestres) 

Portaria Renovação Reconhecimento 
Nº 267 de 03/04/17 – Reg E-Mec 201705039 

DOU DE 04/04/2017 

O Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Asa obteve CC (conceito de curso)  5 em 5, por isso é 
o curso que mais oferece bolsas de financiamento do FIES entre todas as Faculdades da região. 

Alto índice de aprovação no CFC (Conselho de Federação de Contabilidade) 

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Asa tem o objetivo de preparar o aluno para o mercado 
de trabalho globalizado, em qualquer aspecto, seja ele social, político ou econômico. Ele 
proporciona aos alunos aprender as técnicas contábeis, através do conhecimento de novos sistemas 
de informação contábil, bem como uma formação humana e gerencial voltada para a prática 
profissional moderna. 

Durante o curso, os alunos trabalham com softwares específicos, que agregam reconhecimento e 
proficiência aos egressos. 

Dessa forma, a Faculdade Asa alia teoria e prática, estando sempre atualizada nos aspectos 
tecnológicos (com computadores e escritórios modelo) e teóricos, discutindo constantemente as 
mudanças da legislação no que diz respeito à área contábil. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Faculdade ASA de Brumadinho 

 9 

DIREITO (duração 05 anos / 10 semestres) 

Portaria Renovação de Reconhecimento 
Nº 267 de 03/04/17 – Reg E-Mec 201705040 

DOU DE 04/04/2017 

O curso de Direito da Asa teve sua renovação de reconhecimento publicada em 2017 com o 
conceito 4 em 5 o MEC e tem alto índice de aprovação na OAB. Atualmente está entre os 
melhores cursos de Direito de Minas com o melhor custo benefício.  O conceito (CPC) no 
MEC do curso de DIREITO é 4.  Acima da média do Brasil. 

O curso de Direito da Faculdade Asa visa oferecer aos seus alunos a prática da profissão aliada à 
teoria, utilizando sempre como exemplos casos reais, visitas técnicas e palestras sobre diversos 
temas ligados ao curso. Além da grade curricular padrão, os alunos do curso de Direito também 
participam periodicamente da Semana Jurídica, onde assistem a palestras de renomados operadores 
do Direito, discutindo temas de interesse. Com alto índice de aprovação no Exame da OAB/MG, a 
Faculdade Asa possui um curso de cunho crítico, tal qual demanda a atualidade, sem descuidar-se 
dos valores humanos fundamentais. Vale salientar que o curso de Direito está embasado nos 
princípios da justiça, solidariedade e liberdade e tem como principal objetivo formar profissionais 
aptos a exercerem o exercício do Direito em várias carreiras jurídicas, sempre de maneira ética. Os 
alunos do curso de Direito da Faculdade Asa realizam pesquisas em diversas áreas, fomentando, em 
especial, a pesquisa em Direito Ambiental, em parceria com as empresas e organizações não 
governamentais da região. Os graduandos também podem participar de cursos de extensão, que 
contribuem para a formação efetiva de uma cultura superior, colaborando com organismos 
propulsores do desenvolvimento regional e nacional. O curso ainda cria oportunidades para que os 
alunos participem de programas de melhoria das condições de vida da comunidade, através de 
realização de programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos, essenciais para o 
desenvolvimento da consciência de direitos e deveres do cidadão e do profissional em formação. 
Interessante salientar que a Faculdade Asa, através do curso de Direito, procura oferecer à 
sociedade os resultados das atividades desenvolvidas, por meio de publicação dos trabalhos de 
pesquisa produzidos e da prestação de serviços de assistência jurídica gratuita de qualidade. Além 
disso, ela também firma convênios com entidades públicas e privadas, para consecução dos 
objetivos aqui consignados. 

 



ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (duração 05 anos / 10 semestres) 

Portaria Autorização  
Nº 331 de 27/05/14 – Reg E-Mec 15.201354726 

Autorizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no dia 27 de maio de 
2014, através da Portaria de número 331, o curso de Engenharia de Produção da Faculdade ASA 
apresenta uma proposta inovadora, que contempla saberes das ciências sociais aplicadas e da área 
de Engenharia de Produção. Sua grade curricular leva em consideração as profundas transformações 
que as tecnologias de gestão da informação produziram na sociedade e a necessidade de preparar 
profissionais com qualificação para atuar em um mercado de trabalho exigente e cambiante em 
termos de demandas. 

A Faculdade ASA disponibiliza aos alunos de Engenharia de Produção os laboratórios de Química, 
Física e Informática; todos com equipamentos modernos. Assim, o curso visa formar um 
profissional com conhecimentos teóricos e técnicos suficientes, capazes de compreender as questões 
técnicas, científicas e econômicas. 

O profissional formado em Engenharia de Produção pela Faculdade ASA estará apto a trabalhar 
com projetos de modelagem, implantação, operação, manutenção e melhoria de sistemas produtivos 
integrados de bens e serviços, envolvendo recursos humanos, financeiros e materiais, além de 
tecnologia, informação e energia. Esse profissional também atuará nas áreas de especificação, 
prevenção e avaliação de resultados obtidos desses sistemas para a sociedade e o meio ambiente, 
recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, 
conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia. 
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ENGENHARIA CIVIL (duração 05 anos / 10 semestres) 

Portaria Autorização  
Nº 334 de 05/05/15 – Reg E-Mec 201354723 

O curso de Engenharia Civil da Faculdade ASA foi concebido visando capacitar o profissional a 
aplicar e desenvolver tecnologias ligadas às diversas áreas que compõem o campo da engenharia. O 
profissional formado em Engenharia Civil desenvolverá habilidades para elaborar, coordenar, 
implantar e operar projetos, fiscalizar as atividades profissionais referentes à hidrologia, hidráulica, 
geotécnica, construção civil, saneamento, transporte e meio ambiente; avaliar o impacto de projetos 
de engenharia civil no contexto social e meio-ambiente entre outros. 

O corpo docente do curso de Engenharia Civil da ASA é formado por doutores (37,5%) e mestres 
(62,5%), o que significa que 100% dos docentes do curso são possuidores de titulação em 
programas de pós-graduação stricto sensu. Isso além de possuir excelente estrutura física, de 
equipamentos e experimentos dos laboratórios de Química, Física e Desenho; material bibliográfico 
diversificado e atualizado, bem como softwares específicos para construção das habilidades e 
competências. 

O Curso de Engenharia Civil da ASA foi autorizado com o conceito global 4 em 5 no MEC. 
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ENFERMAGEM (duração 05 anos / 10 semestres) 

Portaria Autorização  
Nº 490 de 26/06/15 – Reg E-Mec 201354515 

A graduação em Enfermagem da Faculdade ASA tem como objetivo formar um profissional 
generalista voltado para atender os problemas relacionados à saúde. Esse profissional estará apto 
para buscar ações de promoção, prevenção e reabilitação ao ser humano, seja no atendimento 
individual ou coletivo em todas as fases do ciclo da vida. Tudo isso respeitando e colocando em 
prática os princípios do SUS, além de receber uma formação crítica e reflexiva, com competência 
técnica e científica, ética e política, bem como social e educativa. 

O bacharel em Enfermagem, graduado pela Faculdade ASA, terá uma formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva. Ele será qualificado para o exercício de profissão, com base no rigor 
científico e intelectual, pautado em princípios éticos, trabalhando em equipes multi e 
interdisciplinares e atuando como membro formador e coordenador equipe de Enfermagem. 
O profissional formado em Enfermagem será capaz de atuar com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano e, ainda, de 
compreender a necessidade de um contínuo aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento 
pessoal. 

O curso de Enfermagem  é pautado na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de 
acordo com a Resolução COFEN 358/ 2009. Curso autorizado com o conceito 4 em 5 no MEC. 
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PROGRAMAS E OU PROJETOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS  
 
Programa de Apoio Psicopedagógico 
 
Assistência aos discentes OUVIDORIA / NUDIS 
A Instituição Educacional Cecília Maria de Melo Barcelos mantém, através de um órgão, o NUDIS  
Núcleo de Atendimento ao Discente que oferece orientação psicopedagógica aos alunos, coordena 
as atividades de monitoria de todos os cursos. Auxilia os discentes que necessitam de reorientação 
na carreira e promove a melhoria do relacionamento humano nos segmentos acadêmicos. 
Instituído no segundo semestre do ano de 2002, o NUDIS é atualmente coordenado pela Psicóloga 
Marina Pacheco e Pela Psicopedagoga Edi Aparecida Tavares Pinto.  
Dentro destes objetivos, quatro são as ações que o NUDIS vem desenvolvendo a fim de que os 
discentes possam ter uma boa assistência no período em que estão na faculdade:  
 
Consultas de atendimento psicológico 
O objetivo destas consultas é o de atender, através da escuta psicológica, os alunos da faculdade, 
criando um espaço no qual os estudantes têm oportunidade de colocar seus problemas e dificuldades 
cotidianos, uma vez que estes, se não resolvidos, interferem de forma negativa na vida acadêmica 
do aluno.  
 
Orientação profissional 
Com o objetivo de atuar desde a elaboração de currículos até a postura e a ética que devem estar 
presentes em entrevistas para emprego ou estágios, este serviço orienta os alunos a seguirem, da 
melhor maneira possível, sua carreira profissional. 
 
Banco de dados / cadastro de alunos 
A fim de atuar em conjunto com a Coordenação de Estágios da instituição, os objetivos desta ação 
do NUDIS são: identificar profissionais, publicar vagas para estágios/empregos, realizar processos 
de recrutamento e selecionar/encaminhar alunos aos empregos/estágios disponíveis. 
 
Ouvidoria 
A Ouvidoria da instituição é um canal direto de comunicação entre a comunidade interna, externa, e 
a instituição. Oferece um espaço único e reservado para a efetivação de elogios, sugestões, críticas, 
denúncias e reclamações sobre o atendimento, instalações e serviços prestados na instituição, 
estreitando o relacionamento entre a Instituição e seu público. A Ouvidoria funciona como elo no 
relacionamento entre direção, coordenação, alunos, professores e funcionários, em que os registros 
e observações recebidas são utilizados pelas instâncias acadêmicas e administrativas contribuindo 
de forma significativa para a promoção de ações de melhoria constante dos serviços prestados pela 
IES. O contato com a Ouvidoria é feito por meio do site institucional e caixa de sugestões 
disponível no pátio da Instituição. As informações postadas são encaminhadas aos setores 
responsáveis por cada demanda, ou pessoalmente por meio do Núcleo de Atendimento ao Discente 
? NUDIS. Também as coordenações de curso, diretoria geral e acadêmica, constituem-se como 
canais de escuta e encaminhamento de sugestões, críticas, reclamações, elogios e opiniões com 
relação a IES e seus serviços.  
Ressalta-se ainda que a ouvidoria e NUDIS possuem laços estreitos com a CPA - Comissão Própria 
de Avaliação, onde as demandas levantadas são repassadas para análise da comissão, 
transformando-as em ações que visem correção das fragilidades e consequentemente proporcionar 
melhor desempenho Institucional.  
 
Políticas de Monitoria:  
O Programa de Nivelamento ocorre em diferentes fases do Curso. Inicialmente é uma atividade 
programada para atendimento aos acadêmicos iniciantes e tem como estratégia de ação uma 
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programação diferenciada onde se desenvolve atividades de apoio à demanda de desconhecimento 
das estruturas e dinâmicas institucionais, desnivelamento do conteúdo programático e ansiedade 
pela nova situação pessoal de estar no ensino de terceiro grau. Para dar atenção às demandas 
encontradas, são desenvolvidas atividades direcionadas: (apresentação institucional com 
participação de todos os setores da faculdade (biblioteca, laboratórios, etc.) e são oferecidas ao 
início do curso, disciplinas específicas que levam o aluno ao desbloqueio com o curso superior 
como: Metodologia Científica, Português Instrumental, Laboratório de Informática, com vistas a dar 
um suporte fundamental para as disciplinas do curso); atividades motivacionais (palestras e falas 
dos Coordenadores e Diretores) e de mobilização para os desafios do Curso Superior. 
Além destes, diante de dificuldades identificadas em conteúdos de base necessários para o efetivo 
desenvolvimento de uma disciplina correlata, são ofertadas monitorias para suprir dificuldades de 
fundamentos e de conduta que possam estar interferindo no desempenho do aluno. 
Essa dificuldade é apontada pelos próprios alunos que tem a possibilidade de escolher a área e ou 
disciplina ser ministrada a monitoria, através de levantamentos feitos pela Coordenação do Curso. 
Esses Mecanismos de Nivelamento se desenvolvem junto à Coordenações de Curso e Professores 
das disciplinas indicadas. 
Os acadêmicos  envolvidos, além de receberem um desconto de 25% no valor da mensalidade, 
ainda recebem certificados para construção das horas extracurriculares.  
Os cursos de nivelamento são oferecidos aos sábados e correspondem às necessidades confirmadas 
no diagnóstico levantado pelos professores das disciplinas e demanda de interesse dos alunos. 
 
Programa de Apoio Financeiro e Social 
Publicidade 
O setor de publicidade tem como função, fomentar, promover, divulgar, registrar e apoiar as 
atividades acadêmicas, sociais e institucionais desenvolvidas pela Faculdade Asa, pelo seu corpo 
docente e discente.  
Para divulgação dos trabalhos, nas redes sociais de comunicação, a comunidade acadêmica conta 
com o Site, e o informativo ASA Notícias como veículo de comunicação interna. 
O ASA Notícias é um elo de interação entre alunos, professores, diretores e sociedade mostrando de 
forma abrangente as diversas ações desenvolvidas pelos mesmos. Ele visa divulgar as atividades 
acadêmicas, valorizar alunos destaques, ações sociais e tornar amplo os principais acontecimentos 
acadêmicos, aguçando o interesse e a busca  por um aprimoramento cada vez maior de resultados. 
Essa interação acaba por atingir não só a comunidade interna da Faculdade, mas também os 
Egressos e comunidade externa.  
 
Bolsas de estudo INTERNAS  e PROUNI 
Existe na Instituição uma política  concessão de bolsas de estudo que é proporcionada à 
comprovadamente carentes, mediante comprovação. No 2º semestre do ano de 2017, 17 alunos são 
contemplados com bolsas ASA com percentuais que variam entre 10% a 50%. 
A Instituição integra o PROUNI  Programa Universidade para todos. No 2º semestre de 2017, são 
120 alunos contemplados com bolsas de 50% e 100%. 
 
Programa Financiamento ASA para alunos carentes 
A Faculdade Asa de Brumadinho, visando proporcionar condições aos alunos carentes para acesso 
ao nível superior na região a qual estão inseridos, cria periodicamente programa de financiamento 
próprio onde os alunos beneficiados financiamento de 40 a 50% do valor da mensalidade. O 
restante deste percentual é pago após a conclusão do curso, parcelado em número igual à duração 
do curso concluído. 
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FIES - Financiamento Estudantil do Governo Federal 
A Faculdade Integra o FIES, como mais uma forma de proporcionar à população carente o acesso 
ao Ensino Superior. No 2º semestre são 430 alunos contemplados com este programa com 
financiamento entre 40% a 100%, representando um percentual de 52% do corpo discente da ASA. 
 
Outros programas de apoio financeiro 
A Faculdade mantém ainda o Desconto Empresa Conveniada que oferta 10% de desconto em todas 
as mensalidades, não cumulativo com outros descontos. O Desconto Parente oferta 10% de 
desconto em todas as mensalidades (não cumulativo com outros descontos) para cônjuges, irmãos e 
pais. O Desconto Indicação (Vestibular) varia de 20 a 100% de desconto na mensalidade de acordo 
com o nº de alunos indicados. 
 
Programa de apoio aos estudantes para angariar fundos para custear eventos de formatura 
A Faculdade Asa de Brumadinho promove semestralmente A CALOURASA. O citado evento 
possui finalidade de angariar fundos que são totalmente revertidos aos alunos para custear gastos 
com formatura. Por meio de um controle interno a Instituição permite o acesso deste benefício a 
todos os cursos. 
 
Transporte gratuito  
Uma particularidade pioneira e talvez ainda única no ranking das Faculdades, representa um 
propósito muito maior do que a simples comodidade do aluno. Representa o lado social e de 
desenvolvimento na medida em que abre oportunidades para centenas de alunos de cidades e 
regiões pouco privilegiadas por um sistema de transporte regular e que sem essa iniciativa da ASA, 
não teriam a mínima condição de freqüentar uma Faculdade. São 14 ônibus atendendo alunos das 
cidades entorno de Brumadinho 
 
Bolsa de Pesquisa 
Outro Incentivo é a bolsa em razão do desenvolvimento de pesquisa científica, por meio da parceria 
da Faculdade ASA com a FAPEMIG. Os alunos recebem um valor de R$400,00 mensais. 
 
Setor Informática:  
Órgão responsável pelo suporte informacional e tecnológico necessário ao bom desenvolvimento 
das atividades acadêmicas da Faculdade. Composto pelos laboratórios, seus equipamentos e 
materiais audiovisuais. 
 
Programas para acompanhamento de egressos  
Pretende-se, sempre que houver demanda, oferecer aos egressos cursos de aperfeiçoamento/pós-
graduação, a fim de que os profissionais não fiquem estagnados, mas evoluam e complementem sua 
formação sempre. 
Será prática constante, ainda, enviar aos alunos egressos convites para participarem das Semanas do 
Curso, das Palestras e Eventos, nos níveis de Ensino e Extensão, a fim de que não percam o contato 
com as novas questões discutidas no meio acadêmico. 
Ressalta-se, ainda, que os egressos poderão trazer para a Faculdade experiências adquiridas no meio 
de trabalho. Para que esta perspectiva se efetive, os egressos serão convidados, não só a assistir 
eventos promovidos pelos Cursos, mas também a participar de sua organização e apresentação, 
contribuindo, assim, com sua experiência e fazendo a ponte entre a teoria e a práxis. 
 
Núcleo de Informática: 
Órgão responsável pelo suporte informacional e tecnológico necessário ao bom desenvolvimento 
das atividades acadêmicas da Faculdade. Este órgão é composto pelos laboratórios, seus 
equipamentos e materiais audiovisuais, encarregando-se da promoção, editoração, publicação e 
divulgação da produção acadêmica e demais materiais publicitários da Faculdade. Vale ressaltar 
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também que a Instituição possui sinal WIRELESS possibilitando o acesso à internet em todos os 
locais da Faculdade.  
  

 
 
Pesquisa e Iniciação Científica 
Mantém convênios, em especial, com a Fundação de Amparo à pesquisa FAPEMIG com diversos 
projetos em andamento – Muitos alunos são pesquisadores e são contemplados com bolsa de 
estudos. Temos também como importante ação de incentivo à pesquisa a publicação da revista 
acadêmica indexada ASA Palavra, multidisciplinar com periodicidade semestral há 07 anos. 
 
Literasa leva a leitura aos detentos de Brumadinho  
Possui o objetivo de fazer com que os detentos, utilizando o grande tempo ocioso, façam da leitura 
uma atividade constante e conseqüentemente tornando-a como mecanismo de ressocialização. 
(Biblioteca no Presídio) 
 
UAI – Universalização de Acesso à Informática  
É uma ação institucionalizada junto à comunidade, proporcionando  oportunidade de aprendizagem 
na área de informática a alunos da rede pública, excluídos dos direitos básicos de cidadania. Já 
formaram-se diversas turmas e atualmente acontece aos sábados pela manhã, sendo oferecido para 
as crianças, além do curso, lanche e transporte gratuito. 

 
NPJ - Núcleo de Prática Jurídica  
A partir do 7º período, os alunos de Direito, prestam atendimento integral e gratuito às comunidades 
mais necessitadas da região de Brumadinho. A atividade possibilita o desenvolvimento da prática 
jurídica, fundamental para formação de um profissional que enfrentará o mercado de trabalho e suas 
exigências, como aprovação na OAB/MG. 

 
 
OUTROS PROJETOS 
 
ASA Júnior, Dia do Voluntariado, EXPOASA, Projeto Ética, Cidadania, Meio Ambiente, Feira de 
Empreendimentos Sociais, Campanha de Conscientização sobre Problemas Éticos, Dia da 
Responsabilidade Social, Sistema Prisional, Direito da Criança e do Adolescente e muitos outros..... 



ATIVIDADES ACADÊMICAS DO ENSINO 
 

A Faculdade ASA de Brumadinho se propõe ao oferecimento dos seguintes cursos: 
 

Graduação - aberto a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e tenham 
sido classificados em processo seletivo. 
Pós-Graduação - em níveis de mestrado, doutorado, especialização, aperfeiçoamento e outros, 
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação. 
Seqüenciais - em termos da legislação vigente. 
Extensão - abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos para cada caso. 
 

* Todos os cursos estão sujeitos à autorização e reconhecimento de acordo com a legislação 
educacional vigente. 
 
Políticas de Ensino  
O compromisso com a qualidade caracteriza todas as ações da Instituição, desde a sua criação. Mas 
há de se considerar o perfil do aluno que aqui ingressa: aluno trabalhador, que necessita de 
orientação na sua carreira, aluno empreendedor da própria carreira, aluno que fará parte de um 
mercado de trabalho mutável, adaptado às novas tecnologias, capaz de interagir nos mais diferentes 
contextos. 
 
Políticas de Iniciação Científica  
A integração Faculdade-Comunidade é objetivo priorizado pela Instituição que busca a 
concretização plena dos Projetos Pedagógicos dos seus cursos através da junção de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. A Faculdade ASA de Brumadinho desenvolve, incentiva e apoia a 
pesquisa, diretamente por meio de Projetos de pesquisa em parceria com a FAPEMIG e atividades 
que levam a investigação científica em disciplinas integradas ao currículo dos cursos e também por 
meio de promoção de congressos, seminários, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e 
outros meios ao seu alcance. 
 
Políticas de Extensão  
- Núcleo de Prática Jurídica: A partir do 7º período, os alunos de Direito, da Faculdade ASA 
prestam atendimento integral e gratuito às comunidades mais necessitadas da região de Brumadinho 
- CEJUSC  Centro Judicial de Solução de Conflito e Cidadania 
- Empresa Júnior: A Empresa Júnior possui o objetivo de proporcionar inovação, auditoria, 
identificação de potencialidades e fragilidades das micro, pequenas e grandes empresas da região e 
entorno  
 
Programa de Eventos Institucionais 
São inúmeros os eventos de responsabilidade social desenvolvidos pela comunidade acadêmica, 
com total apoio Institucional. 
 
Programa de apoio a Eventos Regionais 
Por meio de patrocínios pulverizados nas mais diversas formas, a Faculdade Asa, está sempre 
presente com apoio a eventos sócio/culturais em Brumadinho e nas cidades de sua região de 
abrangência. Os critérios de seleção para tais patrocínios se baseiam sempre na preocupação e 
compromisso de apoiar eventos ligados às tradições religiosas, folclóricas, históricas e de 
preservação ambiental, gerando com isso uma conscientização nas pessoas envolvidas em cada 
projeto.  
 
ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, conforme determina a Lei 
nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. É aplicado periodicamente aos estudantes de todos os cursos de 
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graduação, durante o primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano do curso, admitida a 
utilização de procedimentos amostrais. Será inscrita no histórico escolar do estudante somente a 
situação regular em relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o 
caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento. Tem 
como objetivo o acompanhamento do processo de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos 
estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 
evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento. 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Biblioteca 
 
A biblioteca  dispõe de um acervo, títulos e exemplares que são selecionados tomando por base a 
indicação bibliográfica das  disciplinas. Funciona de 2ª a 6ª feira de 8 h às 22 h 30 minutos e aos 

sábados de 8 h às 12 h. O mesmo horário é mantido 
para a secretária e laboratórios de informática. 
Acervo: 
O acervo é composto de livros, folhetos, mapas, 
teses, dissertações, periódicos, CD-ROM e vídeos. 
Atualmente, o acervo bibliográfico é de 8600 
volumes. 
Serviços: 
Empréstimo informatizado 
Programa de comutação bibliográfica – COMUT                                                                     
Visita orientada 
 

Horário de Funcionamento da Biblioteca: 
2ª a 6ª feira: de 8:00 às 22:30 horas 
Sábado: de 08:00 às 12:00 horas 
 

Bibliotecária Geral: Simone Aparecida da Silva 
 

Endereço: 
Biblioteca Central:  
MG 040 – Km 49 – Brumadinho , CEP: 35460-000 
 

Auditório 
Auditório confortável, com 400 cadeiras fixas com espaço para cadeiras móveis, palco para 
apresentação de shows, teatro, palestras (parceria com o Município) 
Mini Auditório, com 150 cadeiras localizado no bloco III, sala 315, com aparelhagem de som e 
equipamentos de multimídia. 
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Laboratórios 
A Faculdade Asa de Brumadinho possui excelentes laboratórios de informática, composto por 60 
computadores equipados com toda a infra-estrutura necessária para a realização dos trabalhos 
disciplinares dos alunos, como softwares de última geração e acesso à internet de alta velocidade. 
A Faculdade Asa permite o acesso ao laboratório durante os finais de semana, a alunos carentes da 
comunidade de Brumadinho, participantes do projeto UAI - Universalização de Acesso à 
Informática. Um processo de extensão comunitária, sem fins lucrativos, que visa diminuir a 
desigualdade no acesso à novas tecnologias de alunos carentes das escolas públicas de Brumadinho. 
Destaca-se, também, a excelência dos laboratórios específicos dos permitindo ao corpo discente a 
aquisição plena do conhecimento por meio das aulas teóricas associadas às práticas laboratoriais:  
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Salas de aula 
As salas de aula são amplas, arejadas, bem iluminadas, com infra-estrutura para projeção de 
lâminas, vídeos, utilização de equipamentos de multimídia e realização de trabalhos em grupo. 
Possui também sinal WIRELESS possibilitando o acesso à internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Transporte 
 

 
 
 
O transporte é um serviço gratuito oferecido aos alunos adimplentes e não bolsistas do PROUNI. 
Seja cordial e respeitoso com motoristas e colegas, não perturbando a tranqüilidade dos passageiros 
com gritos, músicas, desordem, agressões morais ou físicas. Bebidas alcoólicas ou qualquer outro 
tipo de droga são expressamente proibidas. Cumpra as normas para não perder seus direitos de 
usuário do transporte gratuito.  
A comercialização de qualquer tipo de produto nas dependências da Faculdade ou dos ônibus 
destinados ao transporte dos discentes é expressamente proibida.  
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INFORMAÇÕES  ACADÊMICAS E FINANCEIRAS

Informações financeiras 
A Faculdade ASA através de Contrato padrão de Prestação de Serviços educacionais adota os 
seguintes critérios para cobranças de mensalidades: 
A semestralidade é parcelada em 6 (seis) vezes da seguinte forma: A primeira parcela equivale à 
taxa única de matrícula e o valor da semestralidade equivale ao número de créditos especificados no 
requerimento de matrícula. 
As 5 (cinco) demais parcelas serão mensais e consecutivas, de igual valor, vencíveis no dia 01 (um) 
de cada mês, podendo serem pagas sem juros até o dia 10 (dez) do mês em curso. 
Se o acadêmico alterar a matrícula, incluindo disciplinas, os créditos serão acrescidos desde a 
matrícula.  
Se o pagamento da parcela ocorrer após a data do vencimento serão cobrados 0,33% de juros ao dia 
até o limite de 10% ao mês, ficando ainda o título sujeito a protesto e o aluno sujeito a registro dos 
seu nome no serviço de proteção ao crédito – SPC. 
No ato da matrícula o acadêmico (ou seu representante legal, se menor de 18 anos) assinará o termo 
de adesão ao Contrato de prestação de serviços educacionais, o qual será editado a cada rematrícula.  
Os títulos para pagamento serão encaminhados para o endereço informado pelo acadêmico no ato 
da matrícula e poderão ser pagos em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o 
vencimento, somente nas agências do banco conveniado. 
Passados 30 (trinta) dias do vencimento, o título poderá ser pago no setor financeiro da Faculdade ASA. 
Caso o acadêmico não receba o título em tempo hábil para pagamento, deverá dirigir-se ao setor 
financeiro da Faculdade ASA para a emissão de uma 2ª Via. 
Vencida e não paga qualquer das parcelas da semestralidade, caracteriza-se a inadimplência do(a) 
Contratante, reservando-se à Contratada, o direito de não renovar a matrícula para o semestre letivo 
seguinte; e, estando o(a) Contratante inadimplente por mais de 10 (dez) dias, a Contratada poderá 
realizar cobrança administrativa e judicial do débito, sem prejuízos de outras medidas permitidas 
por lei, podendo esta ainda, efetuar a cobrança das parcelas em atraso, com as devidas penalidades 
em um único título. A Contratada, poderá também, incluir o nome do(a) contratante inadimplente 
por mais de 30 (trinta) dias, junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e ao SERASA. 
 
Regime Acadêmico 
O ano letivo abrange, no mínimo, duzentos dias, distribuídos em 02 (dois) semestres regulares de 
atividades acadêmicas, não computados os dias reservados aos Exames Finais quando houver. 

 
Processo Seletivo: 
O vestibular da Faculdade ASA ocorrerá semestralmente, sendo todo o processo divulgado 
publicamente e de acordo com os critérios preconizados na Lei 9394/96 e com orientações da 
Portaria Normativa 40/2007. A nota do ENEM substitui o vestibular e ainda temos o vestibular 
agendado. 
 
Da Matrícula 
A matrícula é o ato escolar que vincula o aluno à Faculdade, gerando direito e deveres recíprocos. 
Efetiva-se mediante requerimento assinado pelo aluno ou seu representante legal nas datas previstas 
em calendário. A não efetivação prevista no calendário implica a perda da vaga, podendo a 
Faculdade dispor sobre a liberação da mesma. 
A renovação da matricula obedecerá aos prazos previstos no calendário acadêmico e requer 
comprovante de pagamento ou isenção de encargos educacionais, bem como a quitação de parcelas 
referentes ao semestre ou ano letivo anterior. 
Ao(à) aluno(a) calouro(a) uma vez matriculado se vier a cancelar a matrícula, somente lhe serão 
devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do pedido, 70% (setenta por cento) 
do valor pago na matrícula, ficando a diferença retida pela Faculdade Asa de Brumadinho para 
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ressarcimento dos custos operacionais. Para isso, a solicitação deverá ser feita mediante 
requerimento com exposição de motivos no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da assinatura do 
contrato de prestação de serviços e com data limite do dia que antecede o início das aulas. Após o 
início das aulas o aluno terá a data de até 30 (trinta) dias para cancelar o contrato, ficando obrigado 
ao pagamento dos dias até a data da efetiva comunicação. Expirado o referido prazo, o aluno que 
não efetivar o cancelamento do contrato no prazo devido, deverá pagar todas as parcelas da 
semestralidade. 
Ao(à) aluno(a) calouro(a) uma vez matriculado com declaração provisória, deverá apresentar o 
histórico de conclusão do ensino médio com data de conclusão compatível à declaração provisória,  
ou seja, anterior à efetivação da matrícula no prazo de 30 dias. O não cumprimento desta cláusula 
caracterizará no cancelamento da matrícula sem restituição dos valores pagos. 
A simples infrequência às aulas e/ou a não participação nas atividades escolares não desobrigam 
o(a) Contratante do pagamento das parcelas Contratadas. 
 
Documentação Exigida para Matrícula (cópias acompanhadas de originais) 
02 (dois) retratos 3x4 (em cores) 
Documento oficial de Identidade (não vale carteira de motorista) 
Título de Eleitor 
Certificado Militar (se do sexo masculino). 
Certificado original de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 
Certidão de Nascimento e/ou casamento. 
Pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 
 
Reabertura de Matrícula 
O aluno que, por qualquer motivo, tiver abandonado seus estudos na Faculdade ASA, por 
desistência ou cancelamento de matrícula, poderá solicitar abertura de sua matrícula na secretaria 
que submeterá a sua solicitação à Diretoria Acadêmica, para manifestação em caso de existência de 
vaga. O aluno deverá apresentar o “nada consta” financeiro na data do requerimento. É vedada a 
reabertura de matrícula para o aluno calouro. 
O aluno que requerer reabertura de matrícula estará sujeito ao último currículo aprovado para o 
respectivo curso. 
 
Trancamento da Matrícula 
É o processo através pelo qual o candidato comunica à Faculdade que está impossibilitado de 
freqüentar seu curso. O trancamento de matrícula é semestral e deverá ser requerido no momento da 
matrícula ou até 30 (tinta) dias após o início das aulas. 
A validade do trancamento de matrícula fica restrita ao período letivo a que se refere, devendo o 
aluno, portanto, voltar a se matricular no período letivo subseqüente, sem solicitar reabertura. 
O trancamento pode ser concedido até duas vezes consecutivas. 
É vedado o trancamento ao aluno no semestre de ingresso na Faculdade. 
O aluno fica isento do pagamento das parcelas a vencer, devendo estar em dia com o pagamento das 
parcelas vencidas, ficando obrigado ao pagamento dos dias freqüentados até a data da efetiva 
comunicação do trancamento.  

 
Recebimento de Transferência 
Ocorrendo vaga ao longo do curso, pode ser concedida matrícula a aluno graduado ou transferido de 
curso superior congênere, nacional ou estrangeiro, para prosseguimento de estudos do mesmo ou 
curso afim, respeitada a legislação em vigor e classificação em processo seletivo. 
Poderá ser concedida matrícula avulsa, em disciplinas de curso de graduação ou pós-graduação, a 
alunos não regulares, que demonstrarem capacidade em cursá-las com proveito, após processo 
seletivo prévio, integrado ou não, cursos seqüenciais. 
A aceitação de transferência ex-offício não está sujeita à existência de vagas. 
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A matrícula de graduados ou de transferidos sujeita –se: 
Aos prazos fixados no calendário acadêmico 
Às normas específicas emanadas por órgãos competentes. 
À apresentação da documentação exigida; além do histórico escolar do curso de origem, programas 
e cargas horárias das disciplinas nele cursadas, como conceitos ou notas obtidos. 
OBS: A documentação pertinente à transferências dever ser, necessariamente, original e não pode 
ser fornecida ao interessado, devendo haver comunicação direta entre as instituições. 
 
Transferência da Faculdade Asa-Brumadinho para outra Instituição 
O aluno regularmente matriculado pode requerer, em qualquer época do período letivo, a sua 
transferência para outra instituição, apresentando a declaração de vaga fornecida pelo 
Estabelecimento para o qual vai transferir-se. 

 
Aproveitamento de Estudos 
O aproveitamento de estudos e as adaptações são aprovados pela Diretoria Acadêmica, em 
consonância com a coordenadoria do curso respectivo, observadas as normas da legislação 
pertinente.  
O aluno para se submeter ao processo de aproveitamento de estudos deverá apresentar histórico da 
Instituição de origem e planos de ensino. A dispensa poderá acontecer quando existir 
compatibilidade de ementa e carga horária.  
 
Dispensa de Disciplina: 
O aluno que cursou alguma disciplina do currículo do seu curso em outra Instituição de Ensino 
Superior, devidamente autorizada ou reconhecida, julgando haver identidade entre a disciplina 
cursada e aquela por cursar, poderá requerer sua dispensa, desde que haja equivalência de conteúdo 
e carga horária em pelo menos 80%. 
O pedido de dispensa da disciplina se fará por meio de requerimento dirigido à secretaria da 
Faculdade, juntamente com os seguintes documentos: 
Histórico Escolar, emitido pela Instituição de origem, constando nota e carga horária das 
disciplinas. 
Programa da(s) disciplina(s) cursada(s). 
Declaração da Instituição de origem, indicando a nota mínima ou conceito para aprovação quando 
não estiver explicitado no histórico. 
Prazo para calouros: até 10 (dez) dias após a matricula. 
O aluno deverá continuar cursando a(s) disciplina(s) em que estiver matriculado, enquanto aguarda 
resposta do seu pedido de dispensa. 
OBS: é vedada a dispensa de disciplina ao aluno que a tenha cursado em outra Instituição de Ensino 
Superior após o seu ingresso na Faculdade ASA, ou em qualquer época na forma de “disciplina 
isolada”. 
 
Conclusão de Curso de Graduação. 
Considera-se “formando” o aluno que, ao cumprir as disciplinas nas quais se encontra matriculado, 
integralizará o Currículo Pleno de seu curso. Concluído o curso, o aluno deve procurar a Secretaria 
da Faculdade ASA, para requerer o registro de seu diploma e receber as orientações sobre as 
providências a serem tomadas. Podendo requerer também, o Atestado de Graduação de Curso, que 
substitui temporariamente, o diploma em fase de registro. 

 
Avaliação do Desempenho Acadêmico 
O aproveitamento acadêmico é avaliado mediante verificações parciais, durante o período letivo, o 
exame final, expressando-se o resultado de zero a cem, sem arredondamento. 
Os processos avaliativos envolvem pesquisas, exercícios, argüições, trabalhos práticos, seminários, 
excursões, estágios, provas escritas e orais, previstos nos respectivos Planos de Ensino. 
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Os alunos deverão ser avaliados em até 70 (setenta) pontos, até a 1ª semana do último mês letivo do 
semestre em curso, tendo em vista orientações da Faculdade. 
A prova final terá valor equivalente a 30 (trinta) pontos. 
O aluno será aprovado com 60% dos créditos obtidos no semestre em curso, incluindo a Prova 
Final. 
O aluno sujeito a exames especiais fará uma nova avaliação correspondente aos pontos da Prova 
Final (30 pontos) que somados aos pontos obtidos anteriormente àquela, deverão resultar no 
mínimo de 60%. 
É atribuída nota zero ao aluno que usar de meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, quando 
de qualquer atividade avaliativa ou prova. 
É atribuída nota “Zero” ao aluno faltoso que deixar de se submeter às provas ou atividades 
avaliativas nas datas fixadas; exceto em casos justificáveis e previstos em lei. 
O aluno que deixar de comparecer às atividades avaliativas e/ou provas previamente fixadas, deverá 
requerer prova substitutiva, de acordo com o calendário escolar, cabendo a decisão ao Diretor 
Geral. 
As revisões de notas serão requeridas num prazo de cinco dias úteis, após divulgação do resultado, 
requerimento este, dirigido ao Coordenador do Curso. 
Em caso de persistir inaceitação do resultado da revisão de notas, o aluno poderá utilizar outros 
recursos previstos no Regimento Geral, cabendo recurso, em instância final, ou seja, ao Conselho 
Acadêmico. 
O rendimento escolar do aluno será apurado por disciplina e por freqüência. 
Poderá realizar o Exame Final, em cada disciplina, o aluno que freqüentou o percentual mínimo das 
aulas (75%) e obteve nas Atividades de avaliação intermediárias, nota igual ou superior a 30 pontos. 
Poderá realizar o Exame Especial, em cada disciplina, o aluno que freqüentou 75% das aulas e 
obteve na soma das Atividades de Avaliação intermediária e Exame Final, nota compreendida entre 
30 (trinta) e 59 (cinquenta e nove) pontos. 
Os Exames Especiais são realizados após Exame Final e encerramento do Ano Letivo, são previstos 
em Calendário, abrangendo todo programa da disciplina ministrada durante o período letivo. 
Em se tratando de disciplinas especiais, tais como monografias, projetos de pesquisa, trabalhos de 
final de curso, laboratório e similares, o sistema de avaliação poderá ser definido pela coordenação 
do curso. 
 
Os alunos impossibilitados de realizar os Exames Finais e ou Exames Especiais, por enfermidade 
ou motivo legal, devidamente comprovado, poderão ser submetidos à segunda chamada. 
 
É de total responsabilidade do(a) aluno(a), acompanhar sua vida acadêmica, com relação à notas 
obtidas e faltas, de forma eletrônica. Para isso acesse o site da asa seguindo os passos: 
www.faculdadeasa.com.br; selecione 1 graduação; digite seu nº de matrícula; repita na senha o nº 
de matrícula no primeiro acesso (obs: o sistema te conduzirá à criar uma senha personalizada; 
acesse novamente com a senha personalizada. Seguindo os passos citados o sistema lhe permitirá 
diversos acessos como notas e faltas em boletim de aproveitamento, ficha financeira, download de 
arquivos, histórico etc... 
 
Freqüência às Aulas 
A freqüência mínima em 75% das aulas é um dos requisitos estabelecidos para a aprovação em 
qualquer disciplina. Não existe abono de falta. 

 
Regime Especial / Atendimento domiciliar 
Os alunos que são portadores de afecções congênitas ou adquiridas, ou acometidos por doenças que 
venham causar-lhes incapacidade física relativa, incompatíveis com a freqüência aos trabalhos, 
receberão da Instituição, tratamento especial. 
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O referido tratamento estende-se também às grávidas a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e até 
03 (três) meses durante o parto. Amplia-se o referido repouso pós-parto, em casos excepcionais, 
comprovados por atestado médico. 
Os requerimentos relativos a Regime Especial, devem ser instituídos com Laudo, firmado por 
profissional habilitado, sendo competência da Coordenadoria do curso, decidir sobre os méritos dos 
requerimentos. 
Os requerimentos devem ser apresentados até 03 (três) dias após o início do impedimento de 
freqüência às aulas. 
Não existe abono de faltas. As ausências às aulas, amparadas pela Lei, são compensadas através de 
trabalhos e exercícios domiciliares, com acompanhamento de professor designado pela 
Coordenação do Curso. 
A concessão de regime especial não se aplica às disciplinas que possuem aulas de laboratório ou 
trabalho de campo. 
O Regime Especial / Atendimento domiciliar, possui regulamento próprio, disponibilizado em 
www.faculdadeasa.com.br. 

 
Estágios Supervisionados 
O estágio supervisionado quando parte integrante do currículo é obrigatório, e consta de prática pré-
profissional, exercida em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. 
O estágio supervisionado será avaliado a partir das atividades práticas realizadas pelo aluno, 
acompanhadas de relatório final escrito, podendo ser atribuídos, como nota semestral, até 100 (cem 
pontos, não havendo Avaliação Global ou Exame em Época Especial), obedecendo o manual de 
estágio do projeto pedagógico do curso. 

 
Trabalhos de Graduação 
 O trabalho de graduação, sob forma de monografia ou projeto experimental será exigido nos cursos 
e orientados pelo coordenador do curso ou professor designado pelo mesmo, de acordo cm o projeto 
pedagógico do curso. 

 
Regime Disciplinar 
O aluno da Faculdade ASA que cometer ato de indisciplina, estará sujeito às sanções previstas no 
regimento geral. 
Entre as faltas estipuladas no Regime Disciplinar destacam-se: 
Improbidade na execução de trabalhos escolares; 
Agressão ou ofensa a membro do corpo discente; 
Perturbação da ordem em área sob a jurisdição da Faculdade ASA; 
Prática de hábitos incompatíveis com a vida universitária; 
Desrespeito, desobediência, ofensa ou desacato ou agressão a autoridades da Faculdade, a membro 
do corpo docente ou a servidor. 
Dependendo da gravidade da falta, será aplicada, uma das seguintes sanções: 

Advertência 
Repreensão 
Suspensão de atividades escolares 
Desligamento da Instituição 

Conforme a gravidade de infração, as penas de suspensão e desligamento podem ser aplicadas 
independente da primariedade do infrator. 
O aluno suspenso fica impedido de freqüentar as dependências da Faculdade enquanto durar a 
suspensão. 
Os casos que implicam desligamento da Instituição estão previstos no Regimento Geral, bem como, 
as normas e procedimentos aplicáveis às outras modalidades de transgressões cometidas. 
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Direitos e Deveres do Corpo Discente 
São direitos e deveres dos membros do corpo discente: 
Cumprir o calendário escolar 
Freqüentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima diligência no seu 
aproveitamento. 
Utilizar os serviços de Biblioteca, Laboratório, os administrativos e técnicos oferecidos pela 
Faculdade. 
Votar e ser votado nas eleições  dos órgãos   de representação estudantil. 
Recorrer de decisões de órgãos deliberativos e executivos. 
Zelar pelo patrimônio da Faculdade ASA ou colocado à disposição desta, pela mantenedora. 
Efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais. 
Exercer as atribuições de Monitores quando selecionados para tal função, observadas as aptidões 
para as atividades auxiliares de ensino, pesquisa e extensão, a critério da Faculdade. 
Adquirir a cada período letivo, sua carteira estudantil, comprovante do vínculo do aluno com a 
Faculdade, que deve ser apresentada  com um documento de identidade quando o aluno for utilizar 
a Biblioteca e outros serviços oferecidos  pela Instituição. 
 
Contribuição Escolar 
As relações entre o aluno, a Faculdade e a Mantenedora no que se refere à prestação de serviços 
educacionais, ao valor de mensalidades, valor de matrícula, são disciplinadas em contrato, assinado 
entre o aluno ou seu responsável e a Instituição, obedecidos o Regimento Geral e a legislação 
pertinente. 
 
Obtenção de Novo Título 
O graduado em curso superior poderá requerer matrícula em outro curso superior sem submeter-se 
ao Processo Seletivo, desde que haja vaga no 1º período. 
 
Semestre Letivo 
É o período de trabalho escolar, independente do ano civil compreendendo no mínimo 100 dias 
letivos, excetuando-se o período de provas especiais. 
 
Curso 
Conjunto de matérias ou disciplinas, autorizado e reconhecido, ministrado na Instituição, em níveis 
de graduação e pós-graduação, com o fim de habilitar, ao exercício de uma profissão. 
 
Curriculo Pleno – currículo aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa para um determinado 
curso. Contém as matérias do currículo mínimo definido pelo Conselho Nacional de Educação, 
acrescidas de outras, ou pelas respectivas diretrizes curriculares, a critério da Universidade. 
 
Plano de Estudo 
Conjunto de disciplinas que o aluno escolhe para cursar em um período letivo. Este plano é 
formalizado através do requerimento de matrícula. 
 
Representação Estudantil 
O corpo discente terá representação com direito a voz e voto nos órgãos colegiados, na forma do 
Regimento em vigor e por meio do Diretório Acadêmico. 
 
Regimento 
A organização e o funcionamento da Faculdade estão disciplinados no Regimento que fica à 
disposição dos interessados na secretaria, na biliblioteca e no sitio www.faculadadeasa.com.br 
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Outros avisos e normas 
 

ORIENTAÇÕES DE MATRÍCULA PARA 1º SEM / 2019 
ALUNO COM  MATRÍCULA REGULAR (todas as disciplinas de um mesmo período ou menos disciplinas de um 
mesmo período) 
 

• Estar de posse do contrato e requerimento personalizado; determinar se irá cursar todas as disciplinas do semestre 
subseqüente, indicando no requerimento: (Exemplo - todas as disciplinas – 4o período) ou determinar as disciplinas, 
quando for cursar menos disciplinas de um mesmo período, desde que não comprometa o uso do transporte (quatro 
disciplinas). Não serão aceitos pedidos de cancelamento parcial de disciplinas, posterior ao início do semestre letivo. 

• Assinar o contrato e requerimento de matrícula entregando-os na secretaria antes do término do semestre letivo. 
• Efetuar, até o dia 10 de janeiro de 2019, o pagamento do boleto, referente à matrícula (somente assim, terá sua 

matrícula efetuada desde que não haja parcelas em aberto do semestre anterior ou pendências com programas “FIES 
/ PROUNI”). 

OBS:  Caso exista algum dado incorreto no requerimento personalizado, solicitar alteração na secretaria 
acadêmica por meio de requerimento padrão. 

 
ALUNO COM MATRÍCULA IRREGULAR (matrícula em disciplinas de períodos diferentes) 

• Efetuar até o dia 10 de janeiro de 2019, o pagamento do boleto, referente à matrícula. 
•  Comparecer na Instituição, obedecendo ao calendário normal descrito abaixo, munido do contrato e requerimento 

de matrícula para montar seu horário e realizar sua matrícula. 
Calendário normal para matrícula na Instituição: 

Dia 17/01/2019 e 18/01/2019 
HORÁRIO: 14h 30  às 22 h.  - Local:Campus (Saída da Cidade de Brumadinho / Rodovia MG040, Km49) 

 

TEMPOS E DATAS ESTABELECIDAS NA FACULDADE ASA PARA O 1º SEM. DE 2019 . 

Requerimento de prova substitutiva..................................  até 72 h após a aplicação da prova a ser substituída. 
(R$30,00 por disciplina) 
Revisão de Prova...............................................................  até 05 dias após a divulgação do resultado. 
Obtenção de novo título para o 1o sem / 2019.................. até 04/02/2019. 
Recebimento de transferência externa p/ 1º sem/2019..... até 04/02/2019. 
Reopção de curso para o 2o sem / 2019 ........................... 10/06/19 a 14/06/19. 
Cancelamento de matrícula p/ 1o sem/2019 ................ com restituição de 70%: 15 dias a partir da assinatura 
do contrato com  
                                                                                                    Data limite de 01/02/2019. 
                                                                                                    A partir de 01/02/19 até 28/02/19 (sem restituição, 
ficando obrigado 
                                                                                                    ao pagamento dos dias freqüentados até a efetivação 
do pedido). 
 

Trancamento de matrícula p/ 1o sem/2019 (veterano) ..... até 28/02/19 ficando obrigado ao pagto dos dias 
freqüentados até a   
                                                                                                   efetivação do pedido. (OBS: não existe trancamento 
ou cancelamento de    
OBS: Não existe trancamento de matrícula para alunos           disciplina. O aluno que tiver interesse em cursar menos 
disciplinas deverá          
do 1º período.                                                                             Manifestar-se  no ato da matrícula). 
 

Dispensa de disciplina p/ 1o sem/2019 (calouro e veterano).... Requerimento no ato da matrícula com tolerância de 
07 dias, após a  
                                                                                                    efetivação da mesma, para casos especiais. 
Matrícula antecipada (veteranos) p/ 1o sem/2019 ............. 13/12/2018 a 19/12/2018. 
Matrícula regular (veteranos) p/ 1o sem/2019 .................. 17/01/2019 e 18/01/2019. 
Matrícula de vestibulandos p/ 1º sem/2019 ......................     De acordo com o manual do candidato 
Pagamento de mensalidade. Vencimento: 1º dia de cada mês. Prazo/Tolerância: até o dia 10 de cada mês. 

 
 

TAXAS DE SERVIÇOS: 
Histórico escolar: R$20,00  Taxa diária por atraso de devolução de livro:R$1,00 (se não 

houver reserva) 
Declaração: R$20,00  Taxa diária por atraso de devolução de livro:R$2,00 (livros c/  

reserva) 
Prova substitutiva: R$30,00 (por disciplina) Taxa diária por esquecimento de material no escaninho:R$2,00  
2ª Via carteirinha estudantil: R$20,00 + 01 foto Quebra de chave do escaninho: R$5,00 
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OBSERVAÇÕES e NORMAS: 
 

*  Somente o pagamento do boleto da matrícula não caracteriza a efetivação da mesma, devendo o aluno preencher e assinar 
os documentos específicos exigidos, não podendo haver parcelas em aberto da semestralidade anterior ou pendências 
relativas aos programas FIES ou PROUNI. 
* O aluno que não cumprir o calendário de matrícula  terá um acréscimo de 10% no valor cobrado na matrícula. 
* Somente poderá renovar a matrícula o aluno que não tiver nenhuma pendência na Secretaria, no Departamento Financeiro 
e Biblioteca.  
* Os alunos que estiverem em débito com a Faculdade deverão procurar o Departamento Financeiro, para regularização do 
débito, até o dia 19/12/2018. 
* Em hipótese alguma o aluno poderá freqüentar aulas ou fazer uso do transporte escolar, sem renovação da matrícula.  
* A secretaria não fornecerá resultados, aos alunos, no balcão nem por telefone. Acesse serviços on-line (área aluno)  
www.faculdadeasa.com.br .  
* O acesso a notas via internet é de fundamental importância. Não serão aceitos pedidos de revisão de provas ou notas fora do 
prazo determinado no  regimento interno – 5 (cinco) dias após a divulgação do resultado. 

* O transporte é um serviço gratuito oferecido aos alunos adimplentes e não bolsistas do PROUNI. Seja cordial e respeitoso com 
motoristas e colegas, não perturbando a tranqüilidade dos passageiros com gritos, músicas, desordem, agressões morais ou 
físicas. Bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de droga são expressamente proibidos. Cumpra as normas para não perder 
seus direitos de usuário do transporte gratuito.  

* A comercialização de qualquer tipo de produto nas dependências da Faculdade ou dos ônibus destinados ao transporte dos 
discentes é expressamente proibida.  

* Abono de falta (não existe):as ausências são compensadas com atividades realizadas em domicílio de acordo com regulamento 
de assistência domiciliar. 

* Não é permitido jogos de qualquer natureza de entretenimento nas dependências da Instituição. 
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CORPO DOCENTE 
NOME TITULAÇÃO 

MÁXIMA 
CURSOS DE ATUAÇÃO 

Alexandre Torido Brandão Especialista Direito 
Allysson Pereira Campos  Mestre Direito 
Ana Paula Gonçalves dos Reis Mestre Enfermagem 
Beatriz Vignolo Silva Especialista Direito 
Carlos Athayde Valadares Viegas Mestre Direito 
Carolina Elizabeth Venâncio Mestre Direito 
Chrístopher Augusto Campos  Mestre Engenharia Civil 
Cintia Grazielle Alves dos Santos Bravo Mestre Eng. Civil / Eng. Produção 
Conceição Maria Parreiras Mestre Direito/ Adm / C.C.  
Faustus Maximus de Araújo Alvim Mestre Direito 
Francyely Monteiro de Souza Especialista Direito 
Guilherme Carlos de Freitas Bravo Mestre Direito 
Gustavo Hermont Corrêa Doutor Direito 
Gustavo Maciel Barcelos Especialista Direito 
Huener Silva Gonçalves Mestre Direito  
Jairo de Oliveira Correia Especialista Enfermagem 
Jeovanio José da Rocha Especialista Enfermagem 
Jesmar César da Silva Mestre Direito 
Jorge José Rasuck Mestre Eng Produção / C.Contábeis 
Jorge Patrício de Medeiros Almeida Filho Mestre Direito  
Julio Cesar dos Reis  Especialista C. Contábeis 
Julio Moraes Oliveira Mestre Direito 
Junio de Araujo Alves Mestre Direito 
Leonardo Cordeiro Franco Especialista Direito 
Lucas Azevedo de Lima Mestre Direito 
Lucas Fortini Bandeira Mestre Direito 
Luciana Joaquina Vasconcellos -  Mestre Enfermagem 
Luzia Carlos Borges Especialista Contábeis / Adm 
Marcelo Moreno Gomes Lisboa Mestre Direito  
Marcos Marques Moreira Rocha Especialista Eng Civil 
Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira Doutora Direito 
Pablo Henrique Hubner de Lanna Costa Mestre Direito 
Rafael Tallarico Mestre Direito 
Renato Batista Fernandes Mestre C. Contábeis 
Rubens José dos Santos Mestre Direito 
Ruth Maria Oliveira Chaves Mestre Administração / C.Contábeis 
Sheila Leal Oliveira Loureiro Mestre Eng Civil 
Sofia Martins Moreira Lopes Doutora Direito / Eng. Produção 
Stefãne Amorim Ribeiro Mestre Enfermagem 
Ted do Prado Amaral Mestre Direito / Eng. Produção 
Valéria Costa Couto Especialista Contábeis e Administração   
Victor do Carmo Oliveira Mestre Eng. Produção / C. Contábeis / 

Adm 
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MATRIZES CURRICULARES:  
 
CURRICULO PLENO – CURSO DE DIREITO 
 
1º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Filosofia Geral e Jurídica 72  72 04 
História da humanidade 36  36 02 
Introdução ao Estudo de Direito 72  72 04 
Laboratório de pesquisa em 
informática 

36  36 02 

Laboratório de textos Jurídicos  36  36 02 
Política  e Teoria do Estado 72  72 04 
Sociologia  Geral  36  36 02 
Total  360 20 
 
2º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Penal I 72  72 04 
Laboratório de projetos científicos 36  36 02 
Psicologia Social 36  36 02 
Sociologia Jurídica 36  36 02 
Teoria da Constituição 72  72 04 
Teoria Geral do Direito Privado  108  108 06 
Total  360 20 
 
 
3º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Antropologia  36  36 02 
Direito Civil I 72  72 04 
Direito Constitucional I 72  72 04 
Direito Penal II 72  72 04 
Laboratório de pesq. de interesse 
comunitário 

36  36 02 

Teoria Geral do Processo 72  72 04 
Total  360 20 
 
4º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Constitucional II 72  72 04 
Direito Empresarial I 36  36 02 
Direito Penal III 72  72 04 
Direito Processual Civil I  72  72 04 
Laboratório de Economia Política 36  36 02 
Direito Civil II 72  72 04 
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Total  360 20 
5º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Civil III 72  72 04 
Direito Constitucional III  72  72 04 
Direito Empr  esarial II 36  36 02 
Direito Penal IV 72  72 04 
Direito Processual Civil II  
(Recursos) 36  36 02 

Laboratório de Direito Ambiental 72  72 04 
Total  360 20 
 
6º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Civil IV  108  108 06 
Direito Empresarial III 36  36 02 
Direito Processual Civil III  36  36 02 
Direito Processual Penal I 72  72 04 
Ética e Estatuto da OAB 36  36 02 
Hermenêutica e Argumentação 36  36 02 
Laboratório de Direito Minerário 36  36 02 
Total  360 20 
 
7º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito do Consumidor 72  72 04 
Direito do Trabalho I 72  72 04 
Direito Processual Civil IV  72  72 04 
Direito Processual Penal II 72  72 04 
Laboratório de Estágio Superv. – 
Simulado I  

36 72 108 02 

Laboratórios Estágio 
Supervisionado – Real I 

36  36 02 

Total  432 20 
 
8º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Administrativo I 72  72 04 
Direito do Trabalho II 36  36 02 
Direito Previdenciário 72  72 04 
Legislação Penal Extravagante 36  36 02 
Trabalho de Conclusão de Curso I 72 180 252 04 
Laboratório de Estágio Superv. – 
Simulado II 

36 72 108 02 

Laboratórios Estágio 
Supervisionado – Real II 

36  36 02 

Total  612 20 



Faculdade ASA de Brumadinho 

 32 

 
9º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Administrativo II 72  72 04 
Direito Internacional Público 72  72 04 
Direito Processual do Trabalho 72  72 04 
Direito Tributário I 72  72 04 
Laboratório de Estágio Superv. – 
Simulado III 

36 72 108 02 

Trabalho de Conclusão de Curso II 36 180 216 02 
Total  612 20 
 
10º PERÍODO 
 Carga Horária Aulas 

Semanais Nome da disciplina Teórica Prática Total 
Direito Econômico 36  36 02 
Direito Internacional Privado 72  72 04 
Direito Tributário II 72  72 04 
Direitos Humanos 36  36 02 
Laboratório de Estágio Superv. – 
Simulado IV 

72 72 144 04 

Optativa 1 36  36 02 
Optativa 2 36  36 02 
Subtotal  432 20 
Atividades Complementares 180  
Total 612  
 
Disciplinas Optativas CARGA HORÁRIA 
Direito Agrário 36 h 
Direito Autoral 36 h 
Estatuto da Criança e do Adolescente 36 h 
Direito Comunitário 36 h 
Direito Municipal 36 h 
Planejamento Tributário 36 h 
Libras 36 h 
 
QUADRO RESUMO DO CURSO CARGA HORÁRIA 
Disciplinas (Teoria) 3.600 
Laboratório Estágio Supervisionado – Simulado (Prática) 288 
Trabalho de Conclusão de Curso (Prática) 360 
Atividades Complementares 180 
Carga Horária Total do Curso  4.428 
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CURRICULO PLENO – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  
1º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Matemática I 72  72 04 
Metodologia Científica 72  72 04 
Português Instrumental 72  72 04 
Sociologia das Organizações 72  72 04 
Teoria Geral da Administração I 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 

2º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Economia 72  72 04 
Filosofia 72  72 04 
Informática  72  72 04 
Matemática II 72  72 04 
Teoria Geral da Administração II 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total  468 
 

3º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Atividades compl. II: visitas técnicas, palestras... 36  36 02 
Direito aplicado à Administração 72  72 04 
Gestão do Conhecimento 36  36 02 
Métodos e Processos Organizacionais 72  72 04 
Métodos Estatísticos 72  72 04 
Psicologia e Comportamento Organizacional 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 

4º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Administração de Pessoas I 72  72 04 
Administração de Recursos Mat. e Patr. e Logística 72  72 04 
Estratégias de Negociação 72  72 04 
Ética & Negócios 72  72 04 
Matemática Comercial e Financeira 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 

5º PERÍODO 

Nome da disciplina Carga Horária Aulas 
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Teórica Prática Total Semanais 

Administração da Produção 72  72 04 
Administração de Pessoas II 72  72 04 
Administração Mercadológica I 72  72 04 
Atividades compl. V: Simul. Empr. (jogos) 36  36 02 
Contabilidade 72  72 04 
Estudos Antropológicos 36  36 02 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 

6º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Administração de Sistemas de Informação 72  72 04 
Administração Mercadológica II 72  72 04 
Análise Demonstrativos Contábeis 72  72 04 
Estágio Supervisionado I: teórico 36  36 02 
Pesquisa Operacional 36  36 02 
Planejamento Organizacional 72  72 04 
Total 360 20 
 

7º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Administração Financeira 72  72 04 
Análise de Custos 72  72 04 
Elaboração e Análise de Projetos 72  72 04 
Estágio supervisionado II: prático  36 36  
Estágio supervisionado II: teórico 36  36 02 
Tópicos Especiais I – Aprendizagem Organizacional 36  36 02 
Tópicos Especiais II – Comunicação Empresarial 36  36 02 
Total 360 18 
 

8º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 

Administração Orçamentária 72  72 04 
Estágio Supervisionado III: prático  252 252  
Estágio Supervisionado III: teórico 36  36 02 
Gestão de Projetos Sociais 72  72 04 
Tópicos especiais III - Relações Interpessoais 36  36 02 
Tópicos especiais IV– Cultura Organizacional 36  36 02 
Tópicos Especiais V - Leitura e Produção de Textos em 
Administração ou Introdução à Linguagem de Sinais - 
Libras 

36  36 02 

Total 540 16 
 
 
QUADRO RESUMO DO CURSO CARGA HORÁRIA 
Disciplinas (Teoria) 2.700 
Estágio Supervisionado (Prática) 288 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar) 540 
Atividades Complementares 72 
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Carga Horária Total do Curso  3.600 
CURRICULO PLENO – CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 
1º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Contabilidade Básica I 72  72 04 
Fundamentos de Metodologia Científica 72  72 04 
Fundamentos de Sociologia 72  72 04 
Matemática 72  72 04 
Português Instrumental 72  72 04 
Total 360 20 
 
2º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Contabilidade Básica II 72  72 04 
Economia  72  72 04 
Instituições de Direito Público e Privado 72  72 04 
Métodos Estatísticos 72  72 04 
Teoria da Contabilidade 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total  468 
 
3º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Contabilidade Intermediária 72  72 04 
Direito Empresarial 72  72 04 
Empresa Simulada I 72  72 04 
Matemática Comercial e Financeira 72  72 04 
Teoria das Organizações e Técnicas de Gestão 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 
4º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Contabilidade Comercial 72  72 04 
Direito do Trabalho e Legislação Previdenciária 72  72 04 
Direito Tributário  72  72 04 
Planejamento Estratégico 72  72 04 
Psicologia Organizacional 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 
5º PERÍODO 
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Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Administração Financeira 72  72 04 
Contabilidade e Orçamento Públicos 72  72 04 
Contabilidade Fiscal e Tributária 72  72 04 
Empresa Simulada II 72  72 04 
Mercado de Capitais 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
 
6º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Análise das Demonstrações Contábeis 72  72 04 
Auditoria 72  72 04 
Contabilidade Avançada 72  72 04 
Contabilidade e Análise de Custos I 72  72 04 
Orçamento Empresarial 72  72 04 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar)  108 108  

20 Total 468 
7º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Contabilidade Agropastoril 72  72 04 
Contab. das Seguradoras e Instit. de previdência 72  72 04 
Contabilidade e Análise de Custos II 72  72 04 
Contabilidade Gerencial 72  72 04 
Estágio Supervisionado I (Teoria) 36  36 02 
Estágio Supervisionado I (Trabalho de Campo)  84 84  
Total 408 18 
8º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária Aulas 

Semanais Teórica Prática Total 
Controladoria e Gestão 72  72 04 
Estágio Supervisionado II (Teoria) 36  36 02 
Estágio Supervisionado II (Trabalho de Campo)  84 84  
Ética Geral e Profissional 36  36 02 
Introdução às Ciências Atuariais 36  36 02 
Perícia Contábil e Arbitragem 72  72 04 
Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 72  72 04 
Total 408 18 
 
QUADRO RESUMO DO CURSO CARGA HORÁRIA 
Disciplinas (Teoria) 2.808 
Estágio Supervisionado (Prática) 168 
Trabalho Discente Efetivo (Interdisciplinar) 540 
Atividades Complementares 84 
Carga Horária Total do Curso  3600 
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CURRICULO PLENO – CURSO DE ENGENHARIA CIVIL  
1º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Cálculo I 100:00 100:00 0 0 6 120 - 
Introdução à Engenharia Civil 33:20 33:20 0 0 2 40 - 
Química Geral 66:40 50:00 16:40 0 4 80 - 
Comunicação Empresarial 66:40 66:00 0 0 4 80 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 316:40 16:40 0 20 400  

2º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Cálculo II 66:40 66:40 0 0 4 80 Cálculo I 
Topografia 66:40 33:20 33:20 0 4 80 - 
Física I 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Cálculo I 
Desenho Técnico Civil/Geometria 
Descritiva 66:40 50:00 16:40 0 4 80 - 
Algoritmos e Estruturas de Dados 33:20 33:20 0 0 2 40 Cálculo I  
Metodologia de Trabalho Científico 33:20 33:20 0 0 2 40 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 266:40 66:40 0 20 400 

3º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Cálculo III 66:40 66:40 0 0 4 80 Cálculo II 
Filosofia, Ética e Responsabilidade 
Social 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Física II 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Física I 
Estatística I 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Cálculo I 
Programação de Computadores 66:40 33:20 33:20 0 4 80 Algoritmos e 

Estruturas de Dados 

CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 266:40 66:40 0 20 400  

4º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Estatística II 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Estatística I 
Física III 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Física II 
Desenho Técnico 
Digital/Arquitetônico 66:40 0 66:40 0 4 80 Desenho 

Técnico Civil 
Resistência dos Materiais I 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Gestão Ambiental e Sustentabilidade 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 233:20 100 0 20 400  

5º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Mecânica dos Solos I 66:40 50:00 16:40 0 4 80 - 

Resistência dos Materiais II 66:40 66:40 0 0 4 80 Resistência dos 
Materiais I 
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Cálculo Numérico e Programação 
Matemática  66:40 33:20 33:20 0 4 80 - 

Materiais de Construção Civil I 66:40 50:00 16:40 0 4 80 - 
Construção Civil 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Trabalho Interdisciplinar 1 25:00 0 0 25:00 0   
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 266:40 66:40 25:00 20 400  

6º PERÍODO 

Nome da disciplina 

Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

tr
ai

s  
Pré-requisitos 
 

Total Teórica Labor. Prática 

Mecânica dos Solos II 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Mecânica dos 
Solos I 

Materiais de Construção Civil II 66:40 50:00 16:40 0 4 80 Materiais de 
Construção Civil I 

Hidráulica Geral 66:40 50:00 16:40 0 4 80 - 
Fenômenos de Transferência  66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Mecânica dos Fluidos 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Trabalho Interdisciplinar 2 25:00 0 0 25:00 0   
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 283:20 50:00 25:00 20 400  

7º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Estabilidade de Estruturas I 66:40 66:40 0 0 4 80 
Resistência 
dos Materiais 
II 

Estradas e Pavimentação 66:40 50:00 16:40 0 4 80 - 
Eletrotécnica  66:40 50:00 16:40 0 4 80 Física III 

Hidrologia e Recursos Hídricos  66:40 66:40 0 0 4 80 Hidráulica 
Geral 

Estruturas de Aço e Madeira 66:40 66:40 0 0 4 80 Resistência dos 
Materiais II 

Trabalho Interdisciplinar 3 25:00 0 0 25:00 0   
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 300:00 33:20 25:00 20 400  

8º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Ergonomia, Higiene e Segurança no 
Trabalho 66:40 66:40 0 0 4 80 - 

Estabilidade de Estruturas II 66:40 66:40 0 0 4 80 Estabilidade de 
Estruturas I 

Instalações Elétricas 66:40 66:40 0 0 4 80 Eletrotécnica 
Estruturas de Concreto Armado I  66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Projeto de Obras Civil 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
Trabalho Interdisciplinar 4 25:00 0 0 25:00 0   
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 333:20 0 25:00 20 400  

9º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Estruturas de Concreto Armado II 66:40 66:40 0 0 4 80 Estruturas de 
Concreto I 

Estágio Supervisionado I 113:20 33:20 0 80:00 2 40 - 
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Quadro Resumo do Curso 

Distribuição da Carga Horária Total % 
Básico 1666:40 44,75 
Profissionalizante 766:40 20,57 
Específico 800:00 21,50 
Estágio Supervisionado 226:40 6,10 
Trabalho de Conclusão de Curso 133:20 3,58 
Atividades Complementares 130:00 3,50 
Total 3.723:20 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução ao Direito 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
TCC I + Metodologia  66:40 33:20 0 33:20 2 40 - 

Instalações hidráulicas 66:40 66:40 0 0 4 80 Hidráulica 
Geral 

Direitos Humanos - Etnia Racial 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL 446:40 333:20 0 113:20 20 400  

10º PERÍODO 

Nome da disciplina 
Carga Horária 

A
ul

as
 

Se
m

an
ai

s 

M
ód

ul
os

 
Se

m
es

t
ra

is
 

 
Pré-requisitos 
 Total Teórica Labor. Prática 

Estágio Supervisionado II 113:20 33:20 0 80:00 2 40 - 
Tópicos Especiais I: Optativa 66:40 66:40 0 0 4 80 - 

Tópicos Especiais II: Optativa 66:40 66:40 0 0 4 80 Estabilidade de 
Estruturas II 

TCC II 66:40 33:20 0 33:20 2 40 - 
Tópicos Especiais III: Optativa 66:40 66:40 0 0 4 80 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL 380:00 266:40 0 113:20 16 320 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL DOS 
SEMESTRES 3593:20 2866:40 400:00 326:40 -  - 
Atividades Complementares 130 -  - 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
CURSO 3.723:20 -  - 
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CURRICULO PLENO – CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
1º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Geometria Analítica e Álgebra 
Linear 66:40 66:40 0 0 4 - 

Cálculo I 100 100 0 0 6 - 
Introdução à Engenharia de 
Produção 33:20 33:20 0 0 2 - 

Química Geral 66:40 50 16:40 0 4 - 
Comunicação Empresarial 66:40 66:40 0 0 4 - 
CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 316:40 16:40 0 20 - 
2º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Cálculo II 66:40 66:40 0 0 4 Cálculo I 
Desenho Técnico Aplicado 66:40 50 16:40 0 4  
Física I 66:40 50 16:40 0 4 Cálculo I 
Administração de Sistemas de 
Informação 66:40 50 16:40 0 4  

Algoritmos e Estruturas de 
Dados 33:20 33:20 0 0 2 Cálculo I 

Metodologia de Trabalho 
Científico I 33:20 33:20 0 0 2  

CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 283:20 50 0 20  
3º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Cálculo III 66:40 66:40 0 0 4 Cálculo II 
Filosofia, Ética e 
Responsabilidade Social 66:40 66:40 0 0 4  

Física II 66:40 50 16:40 0 4 Física I 
Estatística I 66:40 50 16:40 0 4 Cálculo I 
Programação de Computadores 66:40 33:20 33:20 0 4 Algoritmos 
CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 266:40 66:40 0 20  
4º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Estatística II 66:40 50 16:40 0 4 Estatística 
I 

Física III 66:40 50 16:40 0 4 Física I 
Introdução às Ciências Sociais e 
Políticas 66:40 66:40 0 0 4  

Mecânica Geral 66:40 66:40 0 0 4 Física I 
Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade 66:40 66:40 0 0 4  

CARGA HORÁRIA TOTAL 333:20 300:00 33:20 0 20  
5º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Processos Industriais 66:40 66:40 0 0 4  
Mecânica dos Sólidos 66:40 66:40 0 0 4 Mec. Geral 
Cálculo Numérico e 
Programação Matemática  66:40 33:20 33:20 0 4 Cálculo III 

Contabilidade (geral e gerencial) 66:40 66:40 0 0 4  
Fenômenos de Transporte 66:40 66:40 0 0 4 Física II 
Trabalho Interdisciplinar 1 25 0 0 25 0  
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 300:00 33:20 25 20  
6º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 
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Gestão de Custos 66:40 66:40 0 0 4  
Logística I 66:40 66:40 0 0 4  
Planejamento e Controle da 
Produção 66:40 66:40 0 0 4  

Pesquisa Operacional I 66:40 50 16:40 0 4 Progr. de  
Computadores 

Engenharia de Métodos e 
Processos 66:40 66:40 0 0 4  

Trabalho Interdisciplinar 2 25 0 0 25 0  
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 316:40 16:40 25 20  
7º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Gestão da Qualidade I 66:40 66:40 0 0 4  
Pesquisa Operacional II 66:40 50 16:40 0 4 PO I 
Projeto de Fábrica 66:40 66:40 0 0 4  

Engenharia dos Materiais 66:40 66:40 0 0 4 Mec. 
Sólidos 

Logística II 66:40 66:40 0 0 4 Logística I 
Trabalho Interdisciplinar 3 25 0 0 25 0  
CARGA HORÁRIA TOTAL 358:20 316:40 16:40 25 20  
8º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Ergonomia, Higiene e 
Segurança no Trabalho 66:40 66:40 0 0 4  

Gestão da Qualidade II 
66:40 66:40 0 0 4 

G. 
Qualidade 
I 

Gestão de Projetos 66:40 66:40 0 0 4  
Engenharia do Produto 66:40 66:40 0 0 4  
Automação Industrial e 
Controladores Programáveis 66:40 50 16:40 0 4  

Trabalho Interdisciplinar 4 25 0 0 25 0  
CARGA HORÁRIA TOTAL 
 358:20 316:40 16:40 25 20  

9º Período Carga Horária Aulas 
Semanais 

Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Engenharia Econômica 66:40 66:40 0 0 4 Contabilid
ade 

Estágio Supervisionado I 113:20 33:20 0 80 2  
Introdução ao Direito 66:40 66:40 0 0 4  

TCC I + Metodologia II 66:40 33:20 0 33:20 2 Metodologi
a I 

Administração da Manutenção 66:40 66:40 0 0 4  
Direitos Humanos e Etnia Racial 66:40 66:40 0 0 4  
CARGA HORÁRIA TOTAL 446:40 333:20 0 113:20 20  
10º Período Carga Horária Aulas 

Semanais 
Pré-
requisito Disciplina Total Teórica Labor. Prática 

Estágio Supervisionado II 113:20 33:20 0 80 2 Estágio I 
Tópico Especial I – Optativa I 66:40 66:40 0 0 4  
Tópico Especial II – Optativa II 66:40 66:40 0 0 4  
Tópico Especial III – Optativa III 66:40 66:40 0 0 4  
TCC II 66:40 33:20 0 33:20 2 TCC I 
CARGA HORÁRIA TOTAL 380:00 266:40 0 113:20 16  
CARGA HORÁRIA TOTAL 
DOS SEMESTRES 3.593:20 3.016:20 250:00 326:40 -  

Atividades Complementares 130  
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3.723:20 3.016:20 250:00 326:40 -  
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CURSO 
 
Distribuição da carga horária por Núcleos 
Distribuição da Carga Horária Total % % CHM (1) 
Básico  1.466:40 39,40 40,0% 
Profissionalizante  633:20 17,00  
Específico 1.333:20 30,44  
Estágio Supervisionado 226:40 6,08  
Trabalho de Conclusão de Curso 133:20 3,58  
Atividades Complementares 130 3,50  
Total 3.723:20 100 

  
 
 
 
                                                            
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 
Codificação das unidades de ensino do curso em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em Enfermagem: 
  

ENF-A - Unidades de Ensino de Conhecimentos das Ciências Biológicas e da Saúde 
ENF-B - Unidades de Ensino de Conhecimentos das Ciências Sociais e Humanas 
ENF-C - Unidades de Ensino de Conhecimentos da Ciência da Enfermagem 
ENF-D – Unidades de Ensino Complementares  



Faculdade ASA de Brumadinho 

 43 

 

Período Área Atividades de Ensino-Aprendizagem 
Carga horária (horas) 

Teórica 
Prática
/Labor
otório 

Total 

1º 

ENF-A01 Anatomia I 33:20 33:20 66:40 
ENF-A02 Biologia I 33:20 33:20 66:40 
ENF-A03 Bioquímica 66:40 --- 66:40 
ENF-A04 Biofísica 33:20 --- 33:20 
ENF-B01 Português 33:20 --- 33:20 
ENF-C01 História e Teorias da Enfermagem 66:40 --- 66:40 
Subtotal 266:4

0 66:40 333:2
0 

2º 

ENF-A05 Anatomia II 33:20 33:20 66:40 
ENF-A06 Biologia II 33:20 33:20 66:40 
ENF-A07 Microbiologia e Imunologia 33:20 33:20 66:40 
ENF-A08 Estatística 33:20 --- 33:20 
ENF-A09 Parasitologia 33:20 --- 33:20 
ENF-A10 Nutrição e Dietética 33:20 33:20 66:40 
Subtotal 200:0

0 
133:2
0 

333:2
0 

3º 

ENF-A11 Fisiologia 66:40 --- 66:40 
ENF-A12 Patologia 33:20 33:20 66:40 
ENF-C02 Didática Aplicada a Enfermagem 66:40 --- 66:40 
ENF-C03 Semiologia I 66:40 --- 66:40 
ENF-C04 Ética Profissional e Processo de Enfermagem 66:40 --- 66:40 
ENF-D01 Trabalho Interdisciplinar I --- 25:00 25:00 
Subtotal 300:0

0 58:20 358:2
0 

4º 

ENF-A13 Farmacologia 66:40 --- 66:40 
ENF-B02 Socioantropologia 33:20 --- 33:20 
ENF-B03 Metodologia Científica 33:20 --- 33:20 
ENF-C05 Enfermagem na Saúde Comunitária/Ambiente 33:20 33:20 66:40 
ENF-C06 Semiologia II 33:20 33:20 66:40 
ENF-C07 Semiotécnica 33:20 33:20 66:40 
ENF-D02 Trabalho Interdisciplinar II --- 25:00 25:00 
Subtotal 233:2

0 
125:0
0 

358:2
0 

5º 

ENF-B04 Políticas de Saúde 66:40 --- 66:40 
ENF-C08 Enfermagem na Administração de 

Medicamentos 
66:40 --- 66:40 

ENF-C09 Enfermagem na Saúde do Adulto I 66:40 --- 66:40 
ENF-C10 Enfermagem em Doenças Infectocontagiosas 66:40 --- 66:40 
ENF-C11 Enfermagem na Saúde Pública 66:40 --- 66:40 
ENF-D03 Trabalho Interdisciplinar III --- 25:00 25:00 
Subtotal 333:2

0 25:00 358:2
0 

6º 

ENF-A14 Bioquímica Clínica 66:40 --- 66:40 
ENF-C12 Saúde do Trabalhador 33:20 33:20 66:40 
ENF-C13 Enfermagem na Saúde do Adulto II 33:20 33:20 66:40 
ENF-C14 Saúde do Idoso 33:20 33:20 66:40 
ENF-C15 Epidemiologia 33:20 33:20 66:40 
ENF-D04  Trabalho Interdisciplinar IV --- 25:00 25:00 
Subtotal 200:0

0 
158:2
0 

358:2
0 

7º ENF-C16 Administração nos Serviços de Enfermagem na 33:20 --- 33:20 
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Atenção Primária a Saúde 
ENF-C17 Enfermagem na Saúde da Criança 33:20 --- 33:20 
ENF-C18 Enfermagem na Saúde da Mulher  33:20 33:20 66:40 
ENF-C19 Enfermagem na Saúde do Homem 33:20 33:20 66:40 
ENF-C20 Enfermagem na Atenção Primária a Saúde I 33:20 33:20 66:40 
ENF-C21 Enfermagem em Terapia Intensiva 33:20 33:20 66:40 
ENF-D05 Trabalho Interdisciplinar V --- 25:00 25:00 
Subtotal 200:0

0 
158:2
0 

358:2
0 

8º 

ENF-B05 Psicologia 33:20 --- 33:20 
ENF-C22 Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica 33:20 --- 33:20 
ENF-C23 Administração nos Serviços de Enfermagem 

Hospitalar 
33:20 --- 33:20 

ENF-C24 Enfermagem na Atenção Primária a Saúde II 16:40 16:40 33:20 
ENF-C25 Enfermagem em Urgência e Emergência 33:20 33:20 66:40 
ENF-C26 Enfermagem na Saúde do Adolescente 33:20 33:20 66:40 
ENF-C27 Enfermagem Obstétrica 33:20 33:20 66:40 
ENF-D06 Trabalho Interdisciplinar VI --- 25:00 25:00 
Subtotal 216:4

0 
141:4
0 

358:2
0 

9º 

ENF-C28 Estágio Supervisionado I 33:20 383:2
0 

416:4
0 

ENF-D07 Tópicos Especiais I 33:20 --- 33:20 
ENF-C29 Auditoria em Enfermagem 33:20 --- 33:20 
Subtotal 100:0

0 
383:2
0 

483:2
0 

10º 

ENF-C30 Estágio Supervisionado II 33:20 383:2
0 

416:4
0 

ENF-C31 Enfermagem Oncológica 33:20 --- 33:20 
ENF-D08 Tópicos Especiais III 33:20 --- 33:20 
ENF-C32 Trabalho de Conclusão de Curso 33:20 66:40 100:00 

Subtotal 133:2
0 

450:0
0 

583:2
0 

ENF-D09 Atividades Complementares --- 200:0
0 

200:0
0 

 Total Geral 2.183:20 1.900:00 4.083:20 
 
Observações: 
a) Carga horária total do curso: 4.083:20 (quatro mil, oitenta e três horas e vinte minutos), incluindo 833:20 

(oitocentas e trinta e três horas e vinte minutos) de Estágios Supervisionados (ENF-C28 e ENF-C30), a serem 
integralizadas no 9º e 10º períodos; 150 (cento e cinquenta) horas de trabalhos interdisciplinares; 200 (duzentas) horas 
de Atividades Complementares (ENF-D09), a serem integralizadas durante o curso; e 100 (cem) horas de Trabalho de 
Conclusão de Curso (ENF-C34), a serem integralizadas durante o curso; 

b) Semestre letivo: 100 (cem) dias; 
c) Tempo mínimo de integralização do curso: 10 (dez) períodos; e 
d) Tempo máximo de integralização do curso: 15 (quinze) períodos. 
e) OPTATIVAS - Tópicos Especiais I (ENF-D07) ou em Tópicos Especias II (ENF-D08). 

 
 
 
 


