INFORMAÇÕES DO CURSO

DURAÇÃO DO CURSO (TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO)
A integralização do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira da Faculdade Saint
Paul far-se-á através de regime semestral em, no mínimo, 4 (quatro) semestres e, no máximo
6 (seis) semestres letivos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
O aluno é avaliado em quatro momentos principais, as avaliações são chamadas de P1, P2, P3
e Prova Final.
As avaliações P1 e P2 serão compostas por Avaliação Escrita (valendo de 0,0 a 10,0 pontos),
sendo a menor nota entre a P1 e P2 descartada.
A avaliação P3 será composta por: Avaliação Escrita (valendo de 0,0 a 10,0 pontos); Prova
Integrada (valendo de 0,0 a 10,0 pontos).
A Prova Integrada é um instrumento avaliativo cujo objetivo é integrar o conhecimento entre
as disciplinas ao longo do curso, a mesma será realizada em um dia dentro do horário de aula,
em data estabelecida pela Coordenação do Curso e será composta por questões objetivas.
A nota da Prova Integrada representará 30% da nota da avaliação P3 é será válida para todas
as disciplinas, os 70% remanescentes correspondem à avaliação escrita aplicada por cada
professor. A média é obtida por meio da média simples entre P3 e a maior nota entre P1 e P2.
Ao aluno que obtiver média final igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 5,75 (cinco vírgula
setenta e cinco décimos) e tiver frequência igual ou superior a 75%, garantir-se-á a uma prova
final, na qual o aluno deverá obter nota para aprovação igual ou superior a 6 (seis).
A segunda chamada de avaliações e provas finais poderá ser concedida mediante
requerimento, fundamentado, dirigido, dentro do prazo de 48h após as suas aplicações, ao
coordenador do curso.
O aluno reprovado por não ter alcançado as notas mínimas ou a frequência exigida, repetirá a
disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento
estabelecidas no Regimento.

REQUISITOS PARA ADMISSÃO
A admissão ao curso é feita por meio de processo seletivo realizado semestralmente, com
normas previamente divulgadas em edital público, aberto à matrícula de candidatos que
tenham concluído o ensino médio, ou equivalente. Os turnos, vagas e denominação do curso,
bem como o período, local e taxa correspondente à inscrição constarão do mesmo edital.

Recursos Disponíveis (infraestrutura para o curso – unidade
Jardins)
O prédio que abriga a Faculdade Saint Paul localiza-se na Rua Pamplona, 1.616, portão 3, no
bairro de Jardim Paulista, em São Paulo – SP, CEP: 01405-002. Está instalado em um edifício
que já pertenceu ao Colégio Assunção, ocupando uma área total é de 880 m² de área
construída. Suas salas de aula, instalações administrativas e área de convivência foram
projetadas para apresentarem boas condições de uso e de salubridade, com espaço adequado,
iluminação, ventilação, acústica etc
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SALAS DE AULA E DEMAIS INSTALAÇÕES
O prédio conta com 8 salas, cujos tamanhos variam entre 55 m² e 75 m². Conforme as
necessidades previstas pelo professor, as salas podem ser equipadas com recursos audiovisuais
e de informática mediante prévio agendamento. Todas as salas possuem iluminação natural e
artificial, através de luminárias fluorescentes. Todas as salas possuem ar condicionado, de
modo a proporcionar aos alunos e docentes conforto térmico e ventilação adequada. Todas
têm mobiliário adequado e acessível (carteiras, lousa, mesa e cadeira para o professor) e são
mantidas limpas.
Além das salas de aula, o edifício também tem um espaço para a Secretaria, demais
dependências administrativas e biblioteca.

ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
O prédio tem infraestrutura adequada a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, com
banheiros e bebedouro adaptados. Vaga acessível em frente ao prédio.

LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS
Considerando o tamanho proposto da instituição, bem como sua área específica de atuação,
ao invés de laboratório convencional, disponibilizamos 50 notebooks aos alunos em sala de
aula nas disciplinas em que se faz necessário seu uso. As salas de aula comportam com
conforto a utilização dos computadores pois possuem mesas para os estudantes e não
carteiras. Os alunos dispõem de acesso à internet via rede wireless em todas as salas.
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