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Olá estudante, o Manual do Aluno foi elaborado com base no regimento interno do Centro
Universitário Paraíso aprovado pela reitoria. Este manual contém nossas regras institucionais e
orientações sobre os serviços que disponibilizamos para você durante sua jornada acadêmica.
Esperamos que você faça bom uso das ferramentas que disponibilizamos para você. Consulte este
material sempre que precisar.
SOBRE NÓS
O Centro Universitário Paraíso nasceu no ano de 2006, ainda como Faculdade Paraíso do Ceará.
Ao longo de 15 anos transformamos o ensino superior na Região do Cariri interior do Ceará,
oferecendo os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e
Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,
Farmácia, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Nutrição, Psicologia, Serviço
Social e Sistemas de Informação.
No ano de 2020, o MEC reconheceu o desempenho da Faculdade Paraíso do Ceará para promover
uma educação de qualidade e inovadora para todos os nossos alunos, e então nos tornamos
Centro Universitário. Com o reconhecimento obtido, nos tornando Centro Universitário, nossa
missão e valores permanecem e se fortalecem, pois sabemos que precisamos continuar
oferecendo um ensino de qualidade para formar profissionais competentes, cidadãos críticos e
participativos que contribuirão positivamente para a evolução da sociedade brasileira.
POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
O Centro Universitário Paraíso preocupa-se com a segurança dos seus dados, tanto, que seguimos
todas as normas e regulamentos expressos na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Seus dados
serão utilizados única e exclusivamente para fins institucionais que visem a manutenção e oferta
dos nossos serviços. Seus dados podem ser compartilhados com órgãos governamentais a fim de
atender normas e legislações específicas.
Abaixo está uma lista de dados pessoais que coletamos. Todos esses dados são necessários para
a continuidade da oferta dos nossos serviços a você.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome Completo;
Data de Nascimento;
Número do RG;
Número do CPF;
Filiação;
Histórico Escolar (Médio e Superior);
Número do Título de Eleitor;
Fotografia 3x4;
Certidão de Nascimento;
Estado Civil;
Certificado de Conclusão (Ensino Médio e/ou Superior);
Comprovante de Endereço;
Números de Telefone, WhatsApp e Endereços de E-mail.

Seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros de negócio, a fim de lhe conceder
acesso a determinados serviços, produtos e promoções. Cada parceiro possui sua própria política
de privacidade.
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Sob hipótese alguma compartilharemos seus dados pessoais para fins não institucionais e sem a
sua expressa autorização. Por isso pedimos que leia nosso termo de aceite disponível no portal
do aluno. Caso tenha alguma dúvida procure o setor de Tecnologia da Informação.
O Centro Universitário Paraíso se reserva ao direito de modificar sua política de proteção de
dados, estando esta sempre atualizada e disponível para todos os usuários dos seus serviços.
DIREITOS E DEVERES DOS DICENTES - PROIBIÇÕES
Frequentar o UNIFAP alcoolizado;
Portar ou consumir bebidas alcoólicas nas dependências da UNIFAP;
Entrar com bebidas e alimentos nas salas de aula e nos ambientes de estudo e/ou de atividades
acadêmicas (biblioteca, auditório, laboratórios, etc.);
Usar cigarros e quaisquer outros produtos fumígenos, derivados ou não de tabaco, nas
dependências da UNIFAP;
Utilizar telefone celular durante as aulas;
Comparecer à Instituição com trajes inadequados ao ambiente acadêmico;
Fazer comunicados em salas de aula, sem a autorização da Direção da Instituição;
Utilizar equipamentos sonoros, dentro das salas e nos ambientes de convivência, de modo a
prejudicar o bom andamento das aulas (incluído celular no modo normal);
Divulgar e comercializar qualquer produto no espaço e no horário de funcionamento da UNIFAP,
sem a devida autorização da Direção da Instituição;
Portar armas de qualquer natureza;
Trazer acompanhante para as aulas.
O regime disciplinar do corpo discente está disponível publicamente no endereço: Regime
Disciplinar Corpo Discente.
SERVIÇOS
O Centro Universitário Paraíso oferece a você estudante acesso a diversos serviços que
contribuirão no processo de desenvolvimento acadêmico.
Dentre esses serviços estão:
• E-mail Educacional;
• Google Classroom;
• Pacote Microsoft 365;
• Bibliotecas Virtuais;
• ContaFAP;
• Portal do Aluno;
• UniFAP Online;
• CAFE (Comunidade Acadêmica Federada);

CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAÍSO
Recredenciada pela Portaria Ministerial nº. 550 de 18/06/2020 DOU nº. 116 de 19/06/2020

•

Além de uma série de acervos virtuais nacionais e estrangeiros como a Biblioteca do
Vaticano, Biblioteca da Espanha, Biblioteca da URFJ entre outros.

Abaixo você terá uma breve descrição de cada serviço e detalhes sobre como utilizá-las.
CONTAFAP
A ContaFAP é um serviço do Centro Universitário Paraíso para cadastro, inscrição e controle de
eventos e horas de atividades obtidas pelos alunos. Nela são publicados os eventos de cada
curso ao longo do semestre, o aluno deve acompanhar as publicações e realizar as inscrições nos
eventos de seu interesse. A ContaFAP também controla o acesso a rede wi-fi da instituição e é o
local para criação do E-mail Educacional.
Link: ContaFAP
COMO CRIAR SUA CONTAFAP?
Acesse o link indicado acima, clique na opção “Cadastre-se”.

Informe os dados solicitados na página.

Marque a opção “Não sou um robô”, leia os termos de uso e caso concorde com eles marque a
opção “Eu aceito os termos de uso”. Lembrando que não é possível utilizar a ferramenta sem
concordar com os termos de uso. Pronto, seu acesso a ContaFAP foi criado.
E-MAIL EDUCACIONAL
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O e-mail educacional é um serviço disponibilizado para os nossos alunos em parceria com a
Google, onde o estudante cria um e-mail voltado para as suas atividades acadêmicas. Com isso o
aluno tem a possibilidade de ter um e-mail da instituição para utilizar tanto para as atividades
acadêmicas como para publicar nas suas inscrições em vagas de estágio ou emprego. O e-mail
educacional também lhe dará acesso ao Google Classroom ou Google Sala de Aula, como preferir.
Orientações para criação do e-mail educacional podem ser obtidas neste link: Instruções sobre
como criar o e-mail educacional.
GOOGLE CLASSROOM
Google Classroom ou Google Sala de Aula é um serviço mantido pela Google que permite que os
professores criem, distribuam e avaliem trabalhos. O professor cria uma sala de aula virtual e
solicita seu e-mail para que ele possa incluí-lo nesta sala de aula, onde ele publicará os materiais
e poderá realizar e avaliar atividades. Ao criar seu e-mail educacional você tem acesso automático
ao Google Classroom sem a necessidade de realizar nenhum outro cadastro.
PACOTE MICROSOFT 365
A partir de mais uma parceria do Centro Universitário Paraíso desta vez com a Microsoft,
disponibilizamos gratuitamente licenças do Microsoft 365 para todos os alunos. O acesso a este
recurso é enviado juntamente com a confirmação de criação do e-mail educacional. Logo, para
ter acesso ao pacote Microsoft 365 você precisa solicitar a criação do e-mail educacional.
BIBLIOTECAS
O Centro Universitário Paraíso planejou sua biblioteca a fim de atender as demandas acadêmicas
de cada aluno de todos os cursos, são milhares de títulos, com conteúdo atualizado e relevante,
para garantir uma formação de qualidade.
Além do nosso acervo físico, o Centro Universitário Paraíso também possui parcerias com grupos
que distribuem milhares de títulos virtualmente. Nossas bibliotecas virtuais contam mais de 12
mil títulos entre livros e periódicos das mais diversas áreas de conhecimento como administração,
marketing, economia, engenharia, direito, letras, computação, educação, medicina, enfermagem,
psicologia, psiquiatria, gastronomia, turismo, entre outras. E todos esses títulos podem ser
acessados através do seu smartphone ou tablet.
As bibliotecas virtuais podem ser acessadas através do portal do aluno.
O Centro Universitário Paraíso ainda facilita o seu acesso aos acervos públicos virtuais de outras
universidades ao redor do mundo, os links para acessar essas outras bibliotecas você encontra
aqui.
As bibliotecas EBSCO e a Minha Biblioteca possuem login automático a partir do portal do aluno.
A Biblioteca Virtual no seu primeiro acesso solicita alguns dados pessoais para disponibilização do
serviço.
Durante sua formação acadêmica você poderá realizar empréstimos e reservas de livros físicos. A
reserva de livros obedece a ordem cronológicas dos pedidos. Para empréstimos dos livros o
estudante poderá obter até 7 livros por empréstimo, cada empréstimo com duração de 10 dias. É
possível realizar a renovação do empréstimo através do portal do aluno ou presencialmente na
biblioteca da instituição.
PORTAL DO ALUNO

CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAÍSO
Recredenciada pela Portaria Ministerial nº. 550 de 18/06/2020 DOU nº. 116 de 19/06/2020

O portal do aluno é um serviço que você acompanha todas as informações acadêmicas ao longo
do seu curso. Através do portal do aluno você: acompanha seu desempenho nas disciplinas como
notas e frequência, realiza procedimentos acadêmicos como: solicitação de segunda chamada de
avaliação, solicitação de inclusão e exclusão de disciplinas; realiza rematrícula; acessa seus boletos
podendo baixá-los para pagamento e acompanhar a situação de cada um; você também tem uma
visão geral da sua grade curricular (disciplinas concluídas, em curso e pendentes); dos horários de
suas aulas; acessa arquivos disponibilizados pelos professores e consegue baixar relatórios como:
declaração de regularidade de matrícula, histórico acadêmico, declaração de matrícula, entre
outros.
Os dados de acesso ao portal acadêmico são enviados após a realização da sua matrícula.
Link: Portal do Aluno
UNIFAP ONLINE
O UniFAP Online é o serviço que permite a realização de aulas remotas. Nele o professor pode
realizar aulas virtuais com aplicação de avaliações, e o aluno pode interagir com o professor
através da plataforma para discutir temas referentes a aula e tirar dúvidas. O acesso a este serviço
ocorre através do portal do aluno.

Você não precisa realizar login, basta clicar sobre a imagem e você será redirecionado para a
página do UniFAP Online. Para mais detalhes sobre como acessar uma aula, como realizar os
testes, acessar os conteúdos entre outros acesse o link UniFAP Online.
CAFE
A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é um serviço de gestão de identidade que reúne
instituições de ensino e pesquisa brasileiras através da integração de suas bases de dados. Isso
significa que, por meio de uma conta única (modelo single sign-on), o usuário pode acessar, de
onde estiver, os serviços de sua própria instituição e os oferecidos pelas outras organizações que
participam da federação. Essa autenticação elimina a necessidade de múltiplas senhas de acesso
e processos de cadastramento, gerando uma relação de confiança. Serviços de ensino a distância,
acesso a publicações científicas e atividades de colaboração estão entre os maiores beneficiários
das infraestruturas oferecidas por federações.
Para acessar este serviço acesse o link: Comunidade Acadêmica Federada.
Como você pôde observar acima, o Centro Universitário Paraíso oferece a você acadêmico, uma
série de recursos que farão a diferença na sua formação, esperamos que você usufrua desses
serviços ao máximo para que sua carreira seja ainda mais brilhante.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – CURSOS PRESENCIAIS
A partir do ano 2020, o Centro Universitário Paraíso adotou um novo modelo de avaliação a fim
de melhor avaliar as competências desenvolvidas por seus estudantes, com isso foram criadas as
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disciplinas de Projetos Integradores que visam permitir que os alunos coloquem em prática
conceitos e técnicas aprendidas em outras disciplinas.
A média final do aluno varia de acordo com a carga horária e o tipo da disciplina. Seguem abaixo
as fórmulas utilizadas e exemplos dos cálculos realizados.
DISCIPLINAS PRESENCIAIS
AVP – AVALIAÇÃO PARCIAL
TDE – TRABALHO DISCENTE EFETIVO
Para as disciplinas Presenciais que NÃO são TCC, Estágio ou Projeto Integrador cada avaliação
parcial tem peso 4, enquanto a média dos TDE’s têm peso 2, conforme a fórmula abaixo.

Disciplinas 40h: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.4 + ((TDE1 + TDE2) /2) * 0.2
Exemplo:
ETAPA
NOTA
AVP1
10
AVP1
AVP2
MÉDIA TDE
AVP2
6
(10 * 0.4) + (6 * 0.4) + (((10+4) /2) *0.2) = 4 + 2,4 + 1,4 = 7,8
com o arredondamento a média final do aluno é 8.
TDE1
10
TDE2

4

Disciplinas 80h: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.4 + ((TDE1 + TDE2 + TDE3 + TDE4) /4) * 0.2
Exemplo:
ETAPA
NOTA
AVP1
10
AVP2
6
AVP1
AVP2
MÉDIA TDE
TDE1
8
(10 * 0.4) + (6 * 0.4) + (((8 + 7 + 9 + 10) /4) *0.2) = 4 + 2,4 + 1,7 = 8,1
com o arredondamento a média final do aluno é 8.
TDE2
7
TDE3
9
TDE4
10

Disciplinas 120h: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.4 + ((TDE1 + TDE2 + TDE3 + TDE4 + TDE5 + TDE6) /6) * 0.2
Exemplo:
ETAPA
NOTA
AVP1
10
AVP2
6
AVP1
AVP2
MÉDIA TDE
TDE1
8
(10 * 0.4) + (6 * 0.4) + (((8 + 7 + 9 + 10 + 5 + 6) /6) *0.2) = 4 + 2,4 + 1,5
TDE2
7
= 7,9
TDE3
9
com o arredondamento a média final do aluno é 8.
TDE4
10
TDE5
5
TDE6
6
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Disciplinas 160h: AVP1 * 4 + AVP2 * 4 + ((TDE1 + TDE2 + TDE3 + TDE4 + TDE5 + TDE6 + TDE7 +
TDE8) /8) * 2
Exemplo:
ETAPA NOTA
AVP1
10
AVP2
6
TDE1
8
TDE2
7
AVP1
AVP2
MÉDIA TDE
TDE3
9
(10
*
0.4)
+
(6
*
0.4)
+
(((8
+
7
+
9
+
10
+ 5 + 6 + 10 + 10) /8) *0.2) = 4 + 2,4 + 1,5 = 8
TDE4
10
TDE5
5
TDE6
6
TDE7
10
TDE8
10
DISCIPLINAS PRESENCIAIS – TCC, ESTÁGIO E PROJETO INTEGRADOR
Essas disciplinas são avaliadas a partir das Entregas, que são trabalhos exigidos pelo professor
para avaliação.
Para as disciplinas presenciais de TCC, Estágio e Projeto Integrador a AVP1 possui peso 4 e a AVP2
possui peso 6. Para as disciplinas onde cada AVP é composta por mais de uma entrega, a soma
das entregas não pode ultrapassar 10 pontos, neste caso, fica a critério do professor definir a
pontuação de cada entrega, exemplo 4 entregas, 2 na AVP1 e 2 na AVP2, para a AVP1 o professor
pode definir que as ENTREGAS 1 e 2 valem 3 e 7 respectivamente, enquanto que para a AVP2 as
ENTREGAS 3 e 4 valem 5 e 5.
Disciplinas 40h: A AVP1 é composta pela nota da Entrega 1. A AVP2 é composta pela nota da
Entrega 2.
Exemplo:
AVP1 = ENTREGA1
AVP2 = ENTREGA2
Fórmula de Média Final: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.6
PONTUAÇÃO NOTA
ETAPA
MÁXIMA
OBTIDA
Média = 10 * 0.4 + 8 * 0.6 = 4 + 4,8 = 8,8 com o
ENTREGA1
10
10
arredondamento 9.
ENTREGA2
10
8
Disciplinas 80h: A AVP1 é composta pela soma das notas das Entregas 1 e 2. A AVP2 é composta
pelas notas das Entregas 3 e 4.
Exemplo:
Neste exemplo, foi definido que a ENTREGA 1 e 2 valeria 5 pontos cada, enquanto as ENTREGAS
3 e 4, valeriam 8 e 2 respectivamente.
AVP1 = ENTREGA1 + ENTREGA2
AVP2 = ENTREGA3 + ENTREGA4
Fórmula de Média Final: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.6
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ETAPA
ENTREGA1
ENTREGA2
ENTREGA3
ENTREGA4

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
5
5
8
2

NOTA
OBTIDA
5
5
4
2

Média = (5 + 5) * 0.4 + (4 + 2) * 0.6 = 4 + 3,6 = 7,6

Disciplinas 120h: A AVP1 é composta pela soma das notas das Entregas 1, 2 e 3. A AVP2 é
composta pelas notas das Entregas 4, 5 e 6.
Exemplo:
Neste exemplo, o professor definiu que a ENTREGA 1, 2 e 3 valeriam 2, 3 e 5 pontos
respectivamente, enquanto as ENTREGAS 4, 5 e 6, valeriam 2, 2 e 6 respectivamente.
AVP1 = ENTREGA1 + ENTREGA2 + ENTREGA3
AVP2 = ENTREGA4 + ENTREGA5 + ENTREGA6
Fórmula de Média Final: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.6
PONTUAÇÃO NOTA
ETAPA
MÁXIMA
OBTIDA
ENTREGA1
2
2
ENTREGA2
3
3
Média = ((2 + 3 + 2,5) * 0.4) + ((2 + 1 + 6) * 0.6) = 3 + 5,4
ENTREGA3
5
2,5
= 8,4 com o arredondamento a média é 8,5.
ENTREGA4
2
2
ENTREGA5
2
1
ENTREGA6
6
6
Disciplinas 160h: A AVP1 é composta pela soma das notas das Entregas 1, 2, 3 e 4. A AVP2 é
composta pelas notas das Entregas 5, 6, 7 e 8.
Exemplo:
Neste exemplo, o professor definiu que a ENTREGA 1, 2, 3 e 4 valeriam 2, 2, 3 e 3 pontos
respectivamente, enquanto as ENTREGAS 5, 6, 7 e 8, valeriam 3, 3, 3 e 1 respectivamente.
AVP1 = ENTREGA1 + ENTREGA2 + ENTREGA3 + ENTREGA4
AVP2 = ENTREGA5 + ENTREGA6 + ENTREGA7 + ENTREGA8
Fórmula de Média Final: AVP1 * 0.4 + AVP2 * 0.6
PONTUAÇÃO NOTA
ETAPA
MÁXIMA
OBTIDA
ENTREGA1
2
2
ENTREGA2
2
2
ENTREGA3
3
3
Média = ((2 + 2 + 3 + 3) * 0.4) + ((1,5 + 3 + 3 + 1) * 0.6)
ENTREGA4
3
3
= 4 + 5,1 = 9,1
ENTREGA5
3
1,5
ENTREGA6
3
3
ENTREGA7
3
3
ENTREGA8
1
1
Se a disciplina for ministrada na modalidade EAD, mas pertencer a um curso presencial aplicase a mesma regra das disciplinas ‘normais’, porém com pesos diferentes, a AVP1 tem peso 3, a
AVP2 tem peso 3 e a média dos TDE’s tem peso 4.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO – CURSOS EAD
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Para avaliar as disciplinas dos cursos EAD existem as etapas de AVP1 e 4 ADV’s (Atividade Discente
Virtual).
A fórmula para cálculo das notas é: AVP1 * 0.6 + MÉDIA DAS ADV’s * 0.4
MÉTODO DE AVALIAÇÃO – CURSOS PRESENCIAIS MATRIZES ANTIGAS
Para as matrizes antigas que ainda estão em andamento as regras são:
•
•

Se a disciplina estiver sendo compartilhada com outra disciplina da matriz nova, estas
serão avaliadas pelos critérios da matriz nova.
Se a disciplina não estiver sendo compartilhada, independente da modalidade de ensino
a fórmula é: (AVP1 + AVP2) /2.

NEAC
O Núcleo de Extensão e Atividades Complementares é responsável por promover, divulgar e
organizar os eventos de Pesquisa e Extensão acadêmica junto as coordenações dos cursos,
incentivando a produção científica acadêmica, publicações e eventos. É papel do NEAC:
•
•

•

Divulgar e organizar os eventos promovidos pelos cursos e pela instituição;
Promover e incentivar a produção científica, bem como sua publicação e
compartilhamento com a sociedade e os membros acadêmicos, através de eventos como
a Iniciação Científica, semanas de cursos, entre outros eventos semestrais e anuais;
Incentivar o compartilhamento do conhecimento através dos programas de monitoria,

LINKS ÚTEIS
ContaFAP: conta.fapce.edu.br
Portal do Aluno: portaldoaluno.fapce.edu.br
E-mail para contato com a equipe de tecnologia: atendimento@fapce.edu.br
Site UniFAP: unifapce.edu.br

