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Caro Calouro 2021, seja bem vindo.
Preparamos este breve Guia de Orientações para que você se prepare para as primeiras semanas de aula. Leia com
atenção as informações sobre a Secretaria Acadêmica, sobre a Biblioteca e, principalmente, sobre como funcionará o
ensino remoto enquanto durar a pandemia de COVID-19.
Se tiverem quaisquer dúvidas, não hesitem em nos contatar através do seguinte e-mail:
secretaria.academica@facamp.com.br
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I - SOBRE A SECRETARIA ACADÊMICA
1 - O que a Secretaria Acadêmica faz:
• É responsável pelo dia a dia acadêmico e tem o dever de oferecer respostas e soluções com agilidade e segurança;
• Cuida, entre outros assuntos, de gestão das notas, frequência, emissão de atestado de matrícula, divulgação do calendário
escolar, colação de grau e emissão do diploma.
• Em suma: operacionaliza todas as atividades ligadas à vida acadêmica dos alunos, desde o seu ingresso até a conclusão do
curso.
2 – Horário do atendimento
PRESENCIAL
Das 11h40 às 13h15 e das 16h45 às 20h30
Neste período de pandemia, atenderemos com agendamento.
NÃO PRESENCIAL
• Portal do Aluno (ver item 3)
• e-mail (secretaria.academica@facamp.com.br)
• telefone (19) 3754 8500
3 -Portal Acadêmico
O Portal Acadêmico compreende as áreas de acesso virtual ao Portal do Aluno, à Plataforma Canvas, à Biblioteca, entre outros.
A relação entre a Secretaria Acadêmica e o aluno é estabelecida pelo Portal do Aluno, a saber:
• Solicitações, como atestado de matrícula, declarações diversas, reserva de equipamentos, exames de segunda época, revisão
de provas, devem ser feitas exclusivamente pelo Portal acadêmico;
• O encaminhamento da resposta será dados através do próprio Portal Do Aluno;
• Os dados do aluno devem estar sempre atualizados. A alteração de dados pode ser realizada pelo Portal ou presencialmente,
na Secretaria Acadêmica.
Acesso ao Portal Acadêmico:
1- Acessar www.facamp.com.br
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2- No final da página, acessar “Área exclusiva para alunos e professores”

3- Selecionar a opção Portal Acadêmico Web (professores e Alunos)

4

4- Acessar o Portal do Aluno – Primeiro acesso

5- Digitar o e-mail cadastrado na inscrição do vestibular e enviar
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6 – O aluno receberá um e-mail ou SMS com o usuário e senha de acesso

7- Após inserir o usuário e senha, o aluno visualizará as disciplinas ofertadas e seus horários (fundamental para
acompanhar sua primeira semana de aulas)
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8 – Para visualizar o menu do portal, o aluno deve selecionar “Portal do Aluno”

9 – Para visualizar as opções de consulta do portal, selecione Menu
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10 – Para visualizar suas notas e faltas, o aluno seleciona “Acompanhamento”, no Menu

11 – Para efetuar solicitação, o aluno deve acessar “Solicitações na Secretaria Acadêmica”
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12 – Inserir usuário e senha do aluno

13 – Efetuar solicitação desejada

SE PRECISAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O ACESSO AO PORTAL,
MANDE UM E-MAIL: suporte_ti@facamp.com.br
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4 – Regras e normas: Regimento da Graduação
Toda instituição de ensino superior tem normas, direitos e deveres. Todas as regras da FACAMP estão reunidas no Regimento
Geral e no Regimento da Graduação:
http://sys.facamp.com.br/quiosque/Area_de_Downloads/Documentos%20Diversos/Regimentos%20Normas%20e%20Manuais/Regimento_Graduacao.pdf
A seguir, alguns dos principais itens do Regimento da Graduação:
1 - Frequência escolar
• A frequência escolar mínima é de 75% e será aferida por chamadas em todas as aulas durante o semestre letivo. No período
de isolamento social decorrente da crise sanitária em que as aulas forem ministradas de forma remota, a entrega da ASR
(Atividade Semanal Remota) contará como frequência;
• O aluno é o único responsável pelo controle da sua frequência, devendo administrar suas prováveis faltas dentro do limite
de 25% permitido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
• Não há abono de faltas reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), exceto em casos previstos em lei (apresentação
no Serviço Militar).
2 - Avaliação das disciplinas
• O processo de avaliação é estabelecido pelo professor da disciplina a todos os alunos no início do semestre de letivo;
• As formas de avaliação estão descritas no Regimento da Graduação.
3 - Critérios de Avaliação – São condições de aprovação em todas as disciplinas:
• Obtenção de frequência mínima às aulas de 75%, aferida por chamadas em todas as aulas e;
• Média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero);
• Média após o exame de segunda época igual ou superior a 6,0. (seis vírgula zero).
4 - Provas Substitutivas – as provas substitutivas somente poderão ser solicitadas nos casos de ausência justificada nas
provas perdidas, tais como as provas bimestrais e semestrais.
As provas substitutivas podem ser solicitadas pelo Portal Acadêmico, e o envio do atestado deverá ser feito pelo e-mail
secretaria.academica@facamp.com.br.
Somente será autorizado a realizar a prova substitutiva o aluno que justificar sua ausência em decorrência de:
• Doença grave
• Óbito na família
• Licença maternidade
A solicitação de provas substitutivas implica a cobrança de taxa escolar.
5 - Matrícula Acadêmica – ocorre em todos os semestres, fique atento ao calendário e consulte o Regimento para as regras
de matrícula.
6- Calendário Escolar Semestral – é divulgado no Portal Acadêmico e, nele, constam os dias letivos, feriados, períodos de
provas, período de rematrícula e outras datas relevantes. Fiquem atentos às datas das provas, pois não há autorização de
prova substitutiva em casos de viagens. É de suma importância que o aluno cheque periodicamente o calendário escolar para
programar a sua vida acadêmica.
AVISO – IMPORTANTE – DOCUMENTAÇÃO
Verificar se toda a documentação pessoal foi entregue e se está correta – Muitos alunos entregaram apenas uma declaração
informando que estavam terminando o ensino médio. É mandatória a entrega do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
Nenhuma solicitação será atendida sem a entrega do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
Documentos exigidos:
• Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
• Título de eleitor (quem já tiver);
• Carteira de reservista (quem já tiver).
Sugestão: Solicitar a verificação da documentação na Secretaria Acadêmica ou pelo Portal do Aluno.
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II - SOBRE A BIBLIOTECA
APRESENTAÇÃO
A Biblioteca da FACAMP é um setor da instituição que auxilia os cursos e suas disciplinas, oferecendo suporte bibliográfico,
acesso a diversos conteúdos informacionais de apoio ao ensino e pesquisa, além de seu espaço físico para estudos.
O acervo da Biblioteca conta hoje com cerca de 38.000 livros físicos e mais de 15.000 livros digitais distribuídos em duas
bibliotecas virtuais assinadas, sem contar os materiais auxiliares: TCCs, teses, dissertações, dicionários, enciclopédias, periódicos (impressos e digitais), jornais (impressos e digitais), CDs, DVDs. A Biblioteca conta também com bases de dados
nacionais e internacionais.
Todo o acervo físico e digital, bem como seus recursos bibliográficos de apoio, abrange todos os cursos oferecidos pela
FACAMP.
Este material é um guia para utilização dos principais serviços oferecidos pela Biblioteca da FACAMP.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail biblioteca@facamp.com.br ou pelo telefone 3754-8520.
Em caso de solicitação de logins ou suporte para as bibliotecas virtuais, envie e-mail para bibliotecavirtual@facamp.com.br.
1 - CONSULTA AO CATÁLOGO ON-LINE
Entre em nossa página: www.facamp.com.br
Selecione a opção: Portal Acadêmico Web (Professores e Alunos)
a) Preencha os campos Usuário e Senha do Sagres

b) Clique em biblioteca
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c) Para pesquisar em nosso catálogo on-line, clique em BUSCA SIMPLES OU AVANÇADA

d) Selecione um dos campos de busca: Título, Autor ou Assunto
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e) No campo Biblioteca, selecione a opção: FAC – Faculdades de Campinas

f) Seleção do campo. Título: digite o título

Aparecerá o título procurado e, ao lado dele, quantos exemplares temos disponíveis.
g) Clique no título do livro.
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h) Aparecerá um detalhamento da referência; anote o número de chamada (localização do livro na estante)

2 - EMPRÉSTIMOS, DEVOLUÇÕES, RENOVAÇÕES E RESERVAS
a) Após consultar o livro desejado no catálogo on-line e buscá-lo na estante, dirija-se ao balcão de atendimento
com carteirinha estudantil ou documento com foto para realizar o empréstimo;
b) O livro ficará emprestado durante 7 dias corridos, podendo ser renovado até 10 vezes (além da data de devolução) pelo portal do aluno, na aba da biblioteca > empréstimos:
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c) Para devolução, dirija-se ao balcão de atendimento da biblioteca e entregue o livro para um atendente;
d) Caso um título esteja completamente indisponível por todos os exemplares estarem emprestados, é possível
reservar o livro no portal. Busque o título no Catálogo on-line > selecione a opção “Reservar” > acompanhe na
biblioteca a liberação de reserva. Se houver exemplares disponíveis no acervo, o livro não poderá ser reservado.

3 - ACESSO AO ACERVO DE LIVROS DIGITAIS (MINHA BIBLIOTECA E PEARSON)
a) No portal do aluno, clique em Biblioteca

Caso não tenha login de acesso, envie nome completo, RA e curso para bibliotecavirtual@facamp.com.br
Ao receber o login, selecione a biblioteca virtual que deseja acessar. Insira seu usuário e senha.
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I - Minha Biblioteca

a) Aparecerá a tela inicial da plataforma. Na barra superior, é possível digitar os termos de busca (autor, título, ISBN,
etc.), além de algumas ferramentas de auxílio, como marcadores de texto.

b) A pesquisa poderá ser feita por PALAVRAS. Podem ser consultados: título, autor, ISBN. Todos os livros relacionados à busca aparecerão no resultado.
Resultados por títulos
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Resultados por autor

c) Selecione o livro que quer ler. O conteúdo aparecerá completo na tela (as páginas devem ser mudadas para continuar a leitura).
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É possível consultar o sumário

Salvar notas de texto

Realçar o texto, quando selecionar o trecho desejado

Não é possível realizar a impressão da obra, apenas leitura digital.
Existe um link com vídeos tutoriais que explicam passo a passo como utilizar a ferramenta. Para acessá-lo, clique em:
www.minhabiblioteca.com.br/tutorial.
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II - Pearson
a) Acesse o Sagres e selecione a biblioteca virtual desejada

b) Faça seu login. Com a atualização feita em 01 de novembro de 2019, o login está diferente:
Login: e-mail informado na solicitação de cadastro
Senha: RA do aluno

c) Quando o login for feito, aparecerá a tela com as opções e com o catálogo de livros disponíveis. Na barra superior,
é possível digitar a busca por título ou autor.
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d) Aparecerá a caixa de busca, na qual é possível pesquisar por título, autor, editora, ISBN.

e) Selecione a obra desejada. Uma caixa de diálogo com o resumo e informações básicas sobre a obra aparecerá. Para
iniciar diretamente a leitura, selecione “ler agora”.

f) A obra aparecerá completa, basta ir passando as páginas, clicando na seta para esquerda ou direita.
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g) É possível também exibir o sumário, selecionando a primeira opção da barra superior de opções.

Selecionar as ferramentas para marcar o texto ou escrever notas. É possível marcar texto, criar notas, entre outras
funções.
h) Na página inicial, é possível verificar outras opções, como listas de livros, livros lidos, acervo completo, entre
outras funções.

i) O usuário também pode salvar listas de leitura, com seus livros mais lidos ou favoritos.
Lista de leitura
Lista de leitura são os seus livros favoritos, os livros que está lendo, que podem ser reunidos todos em uma única
pasta ou organizados em pastas por disciplinas, por exemplo.
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4 - SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA
A ficha catalográfica é solicitada pelos alunos ao finalizarem suas monografias. O aluno não pode estar com devoluções
em atraso na biblioteca.
a) Na área da biblioteca no Sagres, selecione, em solicitações, a opção “Ficha catalográfica”

b) Preencha o formulário

É possível acessar diretamente pelo link: http://sys.facamp.com.br/quiosque/biblioteca/solicita_ficha_catalografica.asp
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c) Após o envio da solicitação e confirmação na tela, a ficha será enviada em até três dias úteis (de segunda a sexta-feira)

A ficha catalográfica, conforme a norma ABNT NBR 14724, deve estar no verso da folha de rosto de sua monografia, se
impressa (ou na página seguinte à folha de rosto, se digital).
Na FACAMP, a biblioteca confecciona a ficha e a envia para o aluno, que deve inseri-la antes da entrega da monografia
para a banca avaliadora.
5 - COMO SOLICITAR EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS (EEB)
Após consulta prévia no catálogo on-line da FACAMP, consulte o catálogo on-line da UNICAMP (http://acervus.unicamp.br/
index.html) e verifique se existe disponível o livro desejado.
- Caso o livro se encontre em alguma das bibliotecas da UNICAMP, envie um e-mail para biblioteca@facamp.com.br com
as seguintes informações:
Dados pessoais: Nome do aluno / RA / curso / telefone para contato
Dados da obra: Título / Autor / Edição (caso precise de alguma específica) / Biblioteca da UNICAMP onde o livro se encontra
/ Classificação da obra
- Após enviar a solicitação, o aluno deve aguardar até 3 dias úteis para que a biblioteca retorne com aviso de que o livro está
liberado para empréstimo. A Biblioteca da FACAMP enviará uma via digital de empréstimo, que deve ser impressa pelo aluno
e levada à biblioteca da UNICAMP para retirar o livro. O prazo de devolução dado pela biblioteca deve constar nessa via;
- Em seguida, o aluno deve fotografar ou scannear a via com data de devolução preenchida pela biblioteca da UNICAMP e
enviar por e-mail para a biblioteca da FACAMP;
- É possível solicitar renovação da obra. Envie um e-mail para a biblioteca da FACAMP, informando que deseja renovar o livro.
Aguarde retorno;
- Para devolver o livro, o aluno deve ir até à biblioteca da UNICAMP e entregá-lo a um atendente. Informe a biblioteca da
FACAMP por e-mail a data em que o livro foi entregue.
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6 - ACESSO ÀS MONOGRAFIAS DIGITAIS
As monografias em formato eletrônico estão disponíveis no catálogo on-line da Biblioteca.
Para realizar a busca, siga os passos abaixo.
Entre no CATÁLOGO ON-LINE, clique em BUSCA AVANÇADA

No campo: TIPO DE OBRA, selecione: MONOGRAFIA [RECURSO ELETRÔNICO] ou MONOGRAFIA DIGITALIZADA
[RECURSO ELETRÔNICO]

É possível selecionar o período de publicação. No campo “Ano de publicação”, selecione a opção “Entre” e coloque o período
de interesse

Clique em BUSCAR
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Os resultados aparecerão abaixo da tela de pesquisa. Clique sobre o título de interesse

No campo “Notas”, selecione o link do arquivo e cole-o em outra aba para ter acesso ao conteúdo da monografia.

Arquivo selecionado
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III - SOBRE A PLATAFORMA CANVAS
A Plataforma CANVAS é um LMS, isto é, um Learning Managment System, um sistema que dá suporte digital a todas as atividades pedagógicas na FACAMP. Durante o período de isolamento social, o CANVAS será o principal instrumento de interação
entre alunos e professores. É nele que se encontram todas as informações sobre disciplinas, material didático, como textos,
vídeos e links, além de slides de aulas. É através do sistema CANVAS que os alunos farão uploads das Atividades Semanais
Remotas (ASR) e outros trabalhos de sua autoria. Provas digitais também poderão ser realizadas pelo CANVAS.
1 - Como acessar o CANVAS pela primeira vez
a) No canto inferior da página inicial do site da FACAMP (facamp.com.br), acesse o Portal Acadêmico, através da
Área Exclusiva para professores e alunos

b) Faça o login com seu usuário e com a senha cadastrada no primeiro acesso (ver o item I.3 “Portal Acadêmico”)
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c) No botão “Menu”, localizado à direita, selecione a opção “Canvas” (localizado no canto inferior direito da barra)
e clique em “Acesso”;
d) Siga as instruções para fazer o primeiro acesso, alterando senha e alterando seu perfil (nomes completos são
essenciais; inserir fotos simples é também uma boa ideia);
e) Após o primeiro acesso feito através do Portal, o CANVAS poderá ser acessado diretamente pelo site http://faca.
mp/canvas
2 - Entendendo o funcionamento do CANVAS
O uso do CANVAS é bem intuitivo, mas sugerimos que assistam ao vídeo a seguir para compreender o funcionamento básico
dessa plataforma: https://youtu.be/L3pWxMGtUi4
PARA DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS, MANDE UM E-MAIL: suporte_ti@facamp.com.br

IV - SOBRE O ZOOM
Durante o isolamento social, a FACAMP escolheu a ferramenta de teleconferência Zoom (https://zoom.us/) para o apoio
às atividades acadêmicas durante a crise sanitária. Ela pode ser utilizada através de computadores, celulares ou tablets.
Durante a pandemia, todos os encontros e aulas com os docentes serão realizados pelo ZOOM, de acordo com os horários
de aulas, entre 8h e 17h10.
No dia 1 de março de 2021, às 8h, clique em um dos links de acesso abaixo (cada curso de 1º ano tem seu próprio link):
Administração: https://zoom.us/j/6178198627?pwd=TGpNeHVHN2ludlIxdGNndlVwN2ZiQT09
Direito: https://zoom.us/j/4720834978?pwd=T25tVUFyRzFrQkErbldreHFDNDZyQT09
Economia: https://zoom.us/j/3898871054?pwd=LzVTNFQydHVQbjYvWldsUGpBd3NxQT09
Engenharia de Computação: https://zoom.us/j/4793214360?pwd=OWxJUFVHUk9EN1FVZmtWZEx0enlXdz09
Engenharia de Produção: https://zoom.us/j/4200834868?pwd=UTBKZHcvb2ZCd2lHRTFqM0RRK21Vdz09
Propaganda e Marketing: https://zoom.us/j/3581197084?pwd=RFNzSlR1dG9YSTZPd2Z5V0YwRHJDQT09
Relações Internacionais: https://zoom.us/j/5576305254?pwd=UkcxWGxmZ3VHcmU1bGxsRlk5ckJCQT09
Basta abrir um dos links acima em qualquer navegador que a teleconferência se inicia. É importante estar logado no site do
Zoom ou com o aplicativo aberto e logado.
Caso você não tenha instalado o aplicativo do Zoom, será necessário fazer a instalação, mas não se preocupe: é um arquivo
pequeno e seu uso é muito fácil e seguro.
O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado na página oficial: https://zoom.us/download
PARA DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS, MANDE UM E-MAIL: suporte_ti@facamp.com.br
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