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Este Guia Acadêmico foi elaborado para você, prezado estudante 
da Faculdade Batista de Minas Gerais (FBMG), com a finalidade de 
orientá-lo e de esclarecer suas dúvidas durante o período de 
convivência com a Faculdade.  
Ele foi estruturado de forma a facilitar a busca por informações. Na 
primeira parte, você encontrará um breve histórico da instituição e 
também dados sobre sua estrutura; na segunda, estão as 
informações sobre os cursos - matrículas, disciplinas, horários etc. 
Por último, informações sobre a utilização da graduação em 
Teologia nas modalidades “semipresencial” e “educação a 
distância”, todas reconhecidas pelo MEC e oferecidas pela FBMG. 

 
 

 
A Faculdade Batista de Minas Gerais deseja sucesso a todos os estudantes.  
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1.  FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS 
 
 1.1 Breve história da Faculdade  
A FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS foi fundada em 1999. Além de ser respaldada pela história 
de quase 100 anos da Rede Batista de Educação (RBE), ela alcança, desde o início de suas atividades 
acadêmicas, uma qualidade ímpar reconhecida pela comunidade. Oferece cursos de bacharelado em 
Administração, Direito, Teologia e Ciências Contábeis, além de Tecnólogo em Banco de Dados e 
em Redes de Computadores*, bem como cursos de extensão e pós-graduação lato sensu nas áreas de 
Gestão, Direito e Teologia. 
A Faculdade Batista de Minas Gerais foi criada no intuito de contribuir para o processo educacional 
contínuo de pessoas que buscam uma formação de excelência numa perspectiva integral.  
FILOSOFIA 
A FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS é uma instituição confessional de orientação batista, que 
compartilha dos valores de sua mantenedora. Identifica a educação com o desenvolvimento de 
competências técnicas e relacionais, de modo proativo, crítico e ético. Valoriza a formação do educando 
em dimensão integral, fundamentada em princípios e valores cristãos, e objetiva proporcionar um 
ambiente proveitoso e um processo ensino-aprendizagem eficaz, constantemente avaliado e aprimorado. 
 
VISÂO 
Ser uma instituição de ensino superior de referência na formação do ser humano numa perspectiva 
integral.  
 
MISSÃO  
Contribuir para a formação da sociedade, educando profissionais que, pela observância dos padrões 
éticos e morais, sejam capazes de intervir na realidade política, social e econômica das organizações, 
tanto em nível nacional como global, com competências diferenciadas.   
 
PRINCÍPIOS  
Os princípios que norteiam as ações da Faculdade Batista são: 

 ética e transparência nas relações;  
 respeito e valorização do ser humano;   
 atitude proativa e inovadora;   
 compromisso com  resultados;   
 compromisso com uma educação de excelência.  

 
* Os cursos de graduação tecnológica estão em fase de encerramento. Em breve lançaremos novos cursos. 
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1.2 Como funciona a Faculdade 
1.2.1 Estrutura organizacional  
1.2.1.1 Órgãos:  

I - Direção Superior;  
II - Conselho Acadêmico;  
III - Coordenação Pedagógica; 
IV - Registro Acadêmico 
V - Colegiado de Curso;  
VI - Coordenação de Curso.  

A Direção Superior é o órgão administrativo máximo da FBMG e abrange a direção da Faculdade Batista, 
a Coordenação Pedagógica, os coordenadores de curso, o secretário geral da FBMG e o diretor-geral da 
RBE. A Direção é presidida pelo diretor da Faculdade Batista e, em sua ausência ou impedimento, por 
um dos membros por ele indicado. A Diretoria é órgão executivo superior das atividades da Faculdade 
Batista, exercida pela direção da FBMG. O Conselho Acadêmico é o órgão normativo, consultivo e 
deliberativo superior em matérias acadêmicas, pedagógicas e/ou científicas. O Conselho Acadêmico é 
formado pelos coordenadores dos cursos oferecidos pela faculdade, pela Direção da Faculdade e pela 
Secretaria Geral. 
A Secretaria Geral, representada pela secretária geral, é o órgão administrativo superior em matéria de 
registro e controle acadêmico. O Colegiado é o órgão superior consultivo, deliberativo e recursal, isto é, 
a última instância relativa a matérias acadêmicas, pedagógicas e/ou científicas concernentes ao curso. A 
Coordenação do Curso, representada pelo coordenador, é o órgão executivo e recursal de primeira 
instância concernente a matérias acadêmicas, pedagógicas e/ou científicas do curso. (Ver especificidades 
de cada instância no Regimento Interno). 
1.2.1.2 Registro Acadêmico 
Órgão de apoio à Diretoria, o Registro Acadêmico é o setor capacitado a dar informações, 
esclarecimentos e apoio ao aluno, que deverá procurá-lo toda vez que precisar solucionar algum 
problema relativo à documentação. Apenas o Registro Acadêmico (apoiado pelo Centro de Atendimento 
ao Aluno) está autorizado a receber requerimentos ou quaisquer outros documentos de caráter 
acadêmico-administrativo. Todo pedido de aluno referente à sua vida acadêmica deverá ser solicitado por 
meio de requerimento no Setor de Atendimento, mediante o pagamento da respectiva taxa. 
 

a) Horário de atendimento:  

  
 
 De segunda a sexta-feira, das 13h às 21 horas, no Centro de Atendimento ao Aluno (CAA).  b)  Documentos expedidos: 

  Declarações 
 Atestados 
 Histórico escolar  
 Organização curricular do curso  
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 Carteira de estudante  
 Certificados e diplomas  

 
1.2.1.3 Biblioteca  
A Biblioteca Central (BC) ocupa uma área de aproximadamente 1.000m2 e tem mais de 130 lugares para 
estudo e pesquisa, divididos entre cabines individuais, mesas de estudo e salas para estudo em grupo. 
O plano de expansão da instituição prevê aumento desse espaço a fim de oferecer maior conforto para 
nossos alunos e pesquisadores.  
O acervo destinado à Faculdade Batista é 100% informatizado, o que possibilita a sua consulta pelo site 
da Faculdade na página da Biblioteca; na mesma página também é possível fazer a renovação de 
empréstimos (desde que não haja reserva), sem a necessidade de o usuário ir ao local. A BC também 
possui terminais de pesquisa ao acervo, garantindo maior autonomia aos usuários. Os atendentes são 
treinados para orientar e auxiliar os usuários durante suas pesquisas.  
A BC disponibiliza aproximadamente 40.000 itens para empréstimo e consulta interna. Nos últimos três 
anos, a Biblioteca adquiriu mais de 15.000 novos itens, além de dispor da assinatura de mais de 120 
periódicos científicos e comerciais nas mais diversas áreas para pesquisa, aperfeiçoamento profissional 
e lazer.  

Em parceria com a Editora Fórum, a FBMG adquiriu uma solução completa de conhecimento jurídico 
para beneficiar os estudantes da IES. O acesso é simultâneo, ilimitado, permanente e prático. O acervo 
possui obras de renomados juristas, professores e membros da comunidade jurídica nacional e 
internacional, uma seleção de extenso repertório de jurisprudência, comentários à legislação e 
interpretação jurisprudencial. 
O horário de atendimento da Biblioteca da FBMG vai das 7h15 às 22h durante a semana, e das 8h às 
12h aos sábados. 
 
 1.3 Cursos oferecidos 
1.3.1 Graduação* 

GRADUAÇÃO DURAÇÃO 
Administração   8 semestres 
Ciências Contábeis   8 semestres 
Direito 10 semestres 
Teologia   8 semestres 
Teologia a distância   8 semestres 

Fonte: FBMG 
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1.3.2 Pós-graduação 
PÓS-GRADUAÇÃO DURAÇÃO 

Resolução de Conflitos 18 meses 

Ciências Forenses: Perícia Cível e Criminal 18 meses 

Terceiro Setor 18 meses 

Aconselhamento Cristão 18 meses 

Teologia Sistemática 12 meses 

Gestão Estratégica de Negócios 
 

18 meses 

Gestão do Conhecimento e Neuroeducação 
 

24 meses 

Fonte: FBMG 
 
  
 1.4 Utilização da plataforma Blackboard  
Em um mundo imerso em tecnologia, o ensino superior precisa acompanhar esta tendência. Por isso, a FBMG 
adquiriu o melhor sistema de tecnologia educacional do mundo: a plataforma Blackboard. 
Vinte por cento (20%) da carga horária dos cursos em disciplinas semipresenciais e cem por cento (100%) do 
curso na modalidade de educação a distância utilizam a plataforma Blackbord. 
A Blackboard é líder no setor de soluções de e-learning, atendendo 72% das 200 maiores universidades 
do mundo, dentre elas a FBMG. 
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Atualmente a FBMG oferece 20% (vinte por cento) da carga horária de seus cursos de graduação 
reconhecidos pelo MEC (Administração, Ciências Contábeis, Direito e Teologia) por meio de disciplinas 
semipresenciais, e 100% da carga horária para o curso de Teologia em EAD. 
No sistema semipresencial, as aulas das disciplinas não presenciais acontecem normalmente às sextas-
feiras, dando ao estudante a oportunidade de fazer suas atividades em sua casa, no trabalho ou em outro 
local de sua conveniência. Nesse caso, as aulas são disponibilizadas no formato virtual por meio da 
plataforma de estudos e de encontros previamente agendados. Também o curso de Teologia na 
modalidade EAD utiliza estes meios e tecnologias de informação e comunicação para que estudantes e 
professores desenvolvam atividades educativas em lugares e/ou momentos diversos na mediação 
didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem. 
Assim, o estudante pode decidir a que horas e como estudar, de acordo com sua disponibilidade. Basta 
estudar o conteúdo das aulas e realizar as atividades de acordo com as datas informadas no calendário 
do semestre. Tudo fica disponível no menu de cada disciplina em MEUS CURSOS. 
Basta clicar sobre o nome da disciplina na parte interna da plataforma, e assim o estudante poderá 
visualizar todo o conteúdo e informações que o ajudarão ao longo da caminhada acadêmica. 
A FBMG oferece tutoriais específicos na página do NEAD 
(http://www.sistemabatista.edu.br/Pagina_NEAD) para que os alunos se familiarizem com o contexto 
educacional de EAD, além de dar apoio por meio da equipe de tutoria. 
Se ainda houver dúvidas em relação ao acesso à plataforma (disciplinas, aulas, chats, fóruns, 
questionários, calendário e notas), favor enviar e-mail para nead.tutoria@sistemabatista.edu.br. 
 
1.4.1 Perguntas frequentes 
1 - Qual é a sustentação legal para a oferta de disciplinas semipresenciais em cursos presenciais? 
A oferta de disciplinas a distância em cursos presenciais está embasada no artigo 81 da Lei 9.394/96 - 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e é regulamentada pela Portaria MEC Nº 4.059/2004. 
2 - Quem pode cursar disciplinas semipresenciais?  
Alunos de cursos de graduação reconhecidos pelo MEC, em disciplinas cujo total de carga horária não 
ultrapasse a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 
3 - Em quais cursos as disciplinas serão ofertadas na modalidade semipresencial? 
Nos bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Teologia, além de algumas disciplinas 
dos cursos de tecnólogo. 
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4 - Quais as disciplinas disponíveis na modalidade semipresenciais? 

DISCIPLINA SIGLA CARGA HORÁRIA 
Conciliação, Mediação e Arbitragem CMA  Frederico Greco  
Didática Geral DID_GER  Daniela  
Direito Econômico DIR_ECO  Bertie  
Direito Empresarial DIR_EMP  Paulo Pantusa  
Direito do Consumidor DIR_CON  Bertie  
Direito do Trabalho DIR_TRAB Maria Aparecida  
Direito Tributário DIR_TRIB Denise  
Estágio Supervisionado I ES1  Ozenildo  
Filosofia FLS  Rubens  
Fund. de Marketing e Comunicação MKT  Frederico Mendes 
Gestão de Pessoas GESPE  Josmária  
Legislação Aplicada a Informática LAI  Thais Lacerda  
Leitura e Produção de Textos LPT  Miriam  
Metodologia Científica MTC  Mariah  
Psicologia PSI  Daniela  
Psicologia da Religião PSI_REL  Daniela  
Religião e Formação Cultural do Brasil RFCB  Robson  
Sistemas de Informações Gerenciais SIG  Braga  
Sociologia SOC  Mariah  
Sociologia Jurídica SOC_JUR  Frederico Greco  

Fonte: FBMG 
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5 - Quais as disciplinas disponíveis para o curso de Teologia em EAD? 

GRUPO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

PERÍODO 

PRIMEIRO PERÍODO 
1 Introdução ao EAD 80 1º 
1 Leitura e Produção de Textos 80 1º 
1 Metodologia Científica 40 1º 
2 Evangelismo 40 1º 
2 História do Cristianismo 80 1º 
2 Introdução Bíblica 40 1º 

SEGUNDO PERÍODO 
1 Filosofia 40 2º 
1 Psicologia 40 2º 
1 Sociologia 40 2º 
2 Antigo Testamento I 80 2º 
2 Hebraico 80 2º 
2 Homilética 80 2º 

TERCEIRO PERÍODO 
1 Psicologia da Religião                   40 3 
1 Filosofia da Religião                     40 3 
1 Gestão de Pessoas                       40 3 
1 Antropologia Cultural                   40 3 
2 Antigo Testamento II                  80 3 
2 Hermenêutica 80 3 
2 Ação Social e Missão Integral    40 3 

          Fonte: FBMG 
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6 - Quanto o estudante vai pagar pela disciplina? 
O valor é igual ao da disciplina presencial, exceto no curso de Teologia EAD, que tem diferenciado. 
Consulte os valores junto ao setor financeiro. 
7 - Existem algumas orientações especiais para essas disciplinas? 
Sim. Informações disponíveis em http://www.faculdadebatista.com.br/Pagina_NEAD 

 O acesso ao ambiente virtual de aprendizagem ocorre via internet. Este ambiente disponibiliza o 
acesso ao material didático virtual, às atividades de aprendizagem e avaliativas e aos recursos de 
interação com colegas, professores e coordenação de EAD. 

 A flexibilidade de horário de estudo proporcionado por uma disciplina em EAD exige do aluno 
também autonomia, disciplina, motivação e disposição para aprender, já que ele é o “dono” de sua própria 
formação. 
8 - Que tipo de equipamento mínimo o estudante precisa para cursar uma disciplina 
semipresencial? 

 Processador Pentium I, com pelo menos 512Mb de memória RAM e espaço mínimo de 1G de HD. 
 Sistema Operacional Windows 98 ou superior. 
 Conexão à internet em 100K ou superior. 
 Navegador Internet Explorer 6.0 ou superior, ou Firefox 2 ou superior. 

 
9 - Se o estudante não conhece o sistema Blackboard, o que deve fazer? 
O aluno deverá solicitar apoio ao NEAD por meio do telefone (31) 3429-7256 (de segundas a sexta, das 14h 
às 22h) ou do e-mail nead.tutoria@redebatista.edu.br 
10 - Como serão as provas? 
O sistema de notas adotado pela FBMG prevalecerá também para as disciplinas semipresenciais, ou 
seja, duas provas presenciais valendo 30 (trinta) pontos cada. Os 40 (quarenta) pontos restantes serão 
distribuídos entre atividades avaliativas em EAD. As provas serão obrigatoriamente presenciais e 
acontecerão no campus da FBMG, mediante a identificação do aluno, em datas definidas no calendário 
das atividades do NEAD (http://www.sistemabatista.edu.br/Pagina_NEAD/nead_encontros.html) 
Em consonância com a proposta metodológica do curso de Teologia em EAD, as disciplinas foram 
organizadas em dois grupos. Seguindo a lógica interdisciplinar adotada no portfólio, serão aplicadas 2 
(duas) avaliações em cada encontro presencial.  
11 - Como será computada a frequência do estudante nas disciplinas à distância? 
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A frequência é calculada a partir da computação das tarefas (atividades, exercícios, fóruns, debates, etc.) 
que o aluno deve cumprir, conforme estipulado pelo professor-tutor. O estudante deverá também estar 
presente nos encontros presenciais obrigatórios. 
12 - Nas disciplinas semipresenciais e a distância, haverá a figura do professor? 
Todo o conteúdo da disciplina foi desenvolvido anteriormente por um professor-autor, experiente, com 
titulação de mestre ou doutor. Durante o semestre, o estudante será acompanhado pelo professor-tutor, 
isto é, um professor com experiência na disciplina e em EAD, responsável por acompanhar a trajetória do 
aluno na disciplina, tirando dúvidas, orientando quanto ao conteúdo, corrigindo provas e exercícios. 
13 - Quem orientará o estudante em caso de problemas de acesso e/ou navegação no ambiente 
virtual de aprendizagem? 
A equipe do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD), de segunda a sexta, no horário das 14h às 22h, por 
meio do e-mail nead.tutoria@redebatista.edu.br ou pelo telefone (31) 3429-7256. 
14 - Quais as atividades programadas para este semestre nas disciplinas em EAD? 
Todas as atividades já estão programadas, conforme consta no cronograma da disciplina divulgado no 
início do semestre ou online: http://www.redebatista.edu.br/Pagina_NEAD/nead_unidades.html 
15 - Quais serão as datas das provas presenciais no próximo semestre? 
Todas as avaliações estão programadas no calendário acadêmico e cronograma da disciplina divulgados 
no início do semestre junto com o plano de ensino 
(http://www.redebatista.edu.br/Pagina_NEAD/nead_encontros.html) 
 

1.5 Atendimento ao estudante 
O atendimento ao estudante da Faculdade Batista de Minas Gerais ocorre de distintas maneiras, em 
instâncias diferenciadas, conforme a necessidade ou interesse do mesmo.  
1.5.1 Atendimentos virtuais: 
direitofbmg@redebatista.edu.br - coordenação do curso de Bacharelado em Direito  
prwagno@redebatista.edu.br - coordenação do curso de Bacharelado em Teologia  
administracao@redebatista.edu.br - coordenação do curso de Bacharelado em Administração e Ciências 
Contábeis 
prof.rogeriorocha@redebatista.edu.br - coordenador de Tecnologia na FBMG (cursos de Tecnólogo e 
Educação à Distância) 
prrubens@redebatista.edu.br - apoio psicopedagógico - agendamento de atendimento  
secretariafbmg@redebatista.edu.br – Registro Acadêmico FBMG 
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direcaofac@redebatista.edu.br - Direção da FBMG  
1.5.2 Atendimento acadêmico  
 
1.5.2.1 Centro de Atendimento ao Aluno 
Em 2016 a FBMG inaugurou mais uma melhoria: o Centro de Atendimento ao Aluno (CAA). Trata-se de 
uma estrutura montada, tanto física quanto virtualmente, para atender o estudante com excelência. Além 
de contar com uma equipe altamente preparada para recebê-lo, o CAA permite interação virtual, com chat 
para o atendimento e sistema online para requerimentos, em que o estudante encaminha sua demanda 
ao setor de seu interesse pelo sistema acadêmico TOTVS e recebe a documentação sem necessidade 
de estar presencialmente na IES.  
 
1.5.2.2 Registro Acadêmico 
O Registro Acadêmico (RA) é responsável por gerenciar a vida acadêmica do estudante, respondendo 
pela regularidade de seu registro e matrícula. Acompanha processos de expedição de documentos, como 
históricos escolares, declarações, certificados, diplomas, assim como declarações de frequência, 
certificados para palestrantes, etc. Para os pedidos que necessitam de acompanhamento de outros 
departamentos, como coordenações de curso e colegiados, através do CAA, o estudante pode requerer 
online pedidos de análise de equivalência e dispensas de disciplinas, encaminhando-os aos 
coordenadores de curso. O CAA intermedia também o pedido de análises de integralização curricular, 
questões relativas à infraestrutura, trancamento de disciplinas e cursos, verificação das condições para 
formatura e outros assuntos.  
 
1.5.3 Atendimento e orientação espiritual 
 
1.5.3.1 Capelania  
O serviço de capelania escolar visa dar um apoio religioso a discentes, docentes e corpo administrativo. 
Para tanto, conta com profissionais com formação em Teologia e Psicologia, e pode ser realizado 
mediante agendamento de horários ou visitas.  
 
1.5.4 Atendimento acadêmico-pedagógico  
 
1.5.4.1 Coordenação de cursos 
A coordenação de curso é responsável por todo o acompanhamento do desenvolvimento do curso, desde 
a observação do cumprimento legal das normas propostas à Educação Superior pelo Sistema Federal de 
Ensino, na observância das diretrizes curriculares no Plano Curricular do curso, passando pelo 
acompanhamento do planejamento do docente nas estratégias adotadas na condução das disciplinas, 
bem como em sua efetivação. Esta atuação deve sempre buscar atender os interesses gerais da 
comunidade discente, sem obviamente contrariar os demais interesses do Estado e da instituição. Em 
questões mais pontuais, o coordenador de curso pode realizar atendimentos individuais aos alunos, tanto 
na necessidade emergente quanto na possibilidade de agendamento de horários para questões que 
demandam maior tempo.   
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A contribuição da coordenação de curso também está no fato de proporcionar à Comissão Própria de 
Avaliação acesso aos segmentos docentes e discentes, sensibilizando-os a participar de diagnósticos 
que buscam proporcionar melhoras substanciais no crescimento continuado da valorização destes no 
ambiente acadêmico. As coordenações de curso e a direção da Faculdade contam ainda com o 
atendimento ao aluno, via setor de assessoria da coordenação, para esclarecer questões pontuais e 
breves.  
1.5.4.2 Colegiados de curso  
Caso as instâncias primárias de atendimento não satisfaçam a contento os requerimentos dos alunos, 
estes poderão entrar com recursos em instâncias colegiadas, a partir de requerimento protocolado no 
Registro Acadêmico. A primeira instância para recurso é o colegiado de curso, composto por 
representantes administrativos, docentes e discentes. Ele prima por uma gestão democrática a partir da 
representatividade de distintos segmentos.  
 
1.5.4.3 Conselho acadêmico  
A última instância de recurso para questões de cunho acadêmico-pedagógico é o conselho acadêmico, 
que busca tanto a uniformização no atendimento aos alunos independentemente de seu curso, além de 
fazer análises individualizadas de casos concretos, apresentados em pleitos protocolados.  
 
1.5.5 Atendimento didático-pedagógico 
 
1.5.5.1 Coordenação pedagógica 
Com o objetivo de assessorar as coordenações no aprimoramento das atividades acadêmicas, a FBMG 
criou a coordenação pedagógica, que trabalha junto à coordenação de cursos e aos docentes. 
Trata-se de um órgão institucional, responsável pela capacitação de professores/coordenadores e pelo 
acompanhamento do exercício docente. Busca canalizar esforços no sentido de consolidar uma prática 
pedagógica comprometida com a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem nos diferentes 
cursos, em consonância com o projeto político-pedagógico da FBMG. São objetivos gerais do programa: 

 desenvolver ações estratégicas para elaboração, implementação e acompanhamento dos projetos 
político-pedagógicos dos cursos de graduação da FBMG e assessorar os coordenadores de curso em 
assuntos relativos à prática pedagógica requerida pelos diferentes cursos; 

 promover práticas de reflexão e de planejamento das atividades acadêmicas, visando alcançar 
níveis de qualidade e excelência no ensino; 

 contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas pedagógicas interdisciplinares 
com o objetivo de aprimorar as relações interpessoais na instituição. 

 
1.5.5.2 Apoio psicopedagógico 
Além de contar com o apoio da coordenação de curso em questões pedagógicas, o estudante conta 
também com o apoio de um profissional de psicopedagogia, que buscará atendê-lo em suas dificuldades 
individuais de aprendizado, com dificuldades específicas de disciplinas ou conteúdos, através de métodos 
de estudos ou mesmo como mediador em ocorrências específicas. Este profissional fará ainda um 
trabalho de interligação entre as demandas identificadas a partir dos diagnósticos realizados a partir da 
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autoavaliação da instituição, mapeados pelos questionários aplicados aos discentes e docentes assim 
como a partir do acompanhamento da coordenação de curso na dinâmica acadêmica de seus segmentos 
docentes e discentes.  
 
 
1.5.5.3 Docentes  
Os professores dispõem-se a atender os estudantes em encontros previamente agendados ou nas horas 
de dedicação parcial e/ou integral de parte de corpo docente da Faculdade. Esses encontros buscarão a 
resolução de questões de nivelamento de conhecimentos, esclarecimento de dúvidas, orientação ao 
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos ou de conclusão de curso, bem como às demais metodologias 
e processos avaliativos da instituição. Para isso, utilizarão espaços nas salas dos professores, biblioteca, 
salas de estudos, núcleo de pesquisa ou outros que considerarem necessários ou convenientes. 
  
1.5.5.4 Coordenação de estágios - CEAP 
A coordenação de estágios incumbe-se de conduzir a área prática dos cursos, dedicando horas ao serviço 
de firmação de convênios com organizações empresariais, eclesiásticas, jurídicas, bem como prestando 
apoio ao docente e discente na condução da elaboração de projetos e relatórios de estágio.  
A interação dos conhecimentos adquiridos durante o curso e o desempenho das atividades técnico-
profissionais é imprescindível para a integralização do aprendizado. Essa interação é realizada por meio 
das atividades que constituem o estágio acadêmico, seja este obrigatório (sem o qual o estudante não se 
gradua) ou não. Ou seja, em algum momento da vida acadêmica o estudante deverá participar de 
atividades que compõem o estágio.  
Dada, pois, a relevância do estágio acadêmico, a FBMG constituiu um órgão interno, o CEAP, que tem 
por finalidade avaliar, controlar e propor aperfeiçoamentos aos contratos de estágios que os alunos da 
instituição mantêm com empresas, associações, entidades públicas e outros. Isso quer dizer que todos 
os alunos da FBMG que em algum momento de sua carreira acadêmica precisarem participar de 
programas de estágios contarão com a atuação do CEAP. 
1.5.6 Atendimento administrativo 
 
1.5.6.1 Departamento financeiro  
Responsável por gerenciar a vida financeira do estudante junto à instituição, por meio do 
encaminhamento de boletos financeiros, contratos e aditamentos com FIES, emissão de declarações de 
pagamento para fins de declaração de imposto de renda ou para fazer prova junto a organizações em 
que trabalha, etc.  
Este departamento também é responsável pelo controle da política de bolsas da instituição, análise de 
carências, filantropia, descontos, promoções e outros.   
Encarrega-se ainda de tratar de negociações financeiras em virtude de atrasos de pagamentos ou outras 
pendências.  
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1.5.6.2 Direção  
A Direção está disponível para atendimentos administrativos, assim como para atuar como órgão recursal 
mediante requerimento. Dispõe ainda de possibilidade de agendamento de entrevista sobre assunto de 
interesse do estudante, para esclarecimentos e devidos encaminhamentos.  
 
1.5.6.3 CPA 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Batista de Minas Gerais é formada por 7 (sete) 
integrantes responsáveis por levantar, por meio de questionários direcionados a cada grupo, informações 
fornecidas por discentes, docentes, funcionários e comunidade.  
Um dos instrumentos utilizados pela CPA para aferição da excelência dos serviços prestados pela FBMG 
é o formulário GAP (Gestão Acadêmica Participativa), que registra semanalmente questões relativas à 
satisfação, atrasos, faltas, comunicação, prestação de serviços ou qualquer situação que implique 
necessidade de melhoria para garantir uma performance de excelência. 
Semestralmente, a CPA, após a análise dos dados levantados por meio das pesquisas realizadas, elabora 
relatório para encaminhamento ao MEC e à FBMG, para ciência e providências relativas às necessidades 
levantadas.  
Endereço eletrônico para acesso à CPA e aos formulários do GAP: http://www.faculdadebatista.com.br 
 1.6 Normas acadêmicas 
O art. 47, § 3º, da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, dispõe que é obrigatória a frequência de estudantes à instituição, salvo nos programas de 
educação a distância, regidos por outras disposições. Portanto, legalmente não existe o abono de faltas. 
Admite-se para a aprovação uma presença mínima de 75% da frequência total às aulas e demais 
atividades escolares. 
1.6.1 Requisitos mínimos para aprovação  
a) Ter obtido nota mínima de 70 pontos, em 100 distribuídos. 
b) Ter comparecido a, no mínimo, 75% das aulas de cada disciplina.  
 
 
1.6.2 Avaliação de segunda chamada 
De acordo com a nova resolução da FBMG, de nº 01/2013, houve mudança significativa no procedimento 
da prova de segunda chamada. Ao estudante que não comparecer à prova institucional na data prevista 
poderá ser oferecida uma nova oportunidade. Para isso, o aluno deverá requerer, dentro dos prazos 
fixados pela Faculdade em seu calendário acadêmico, essa segunda avaliação, protocolando um 
requerimento e pagar uma taxa, apresentando justificativa, bem redigida/elaborada, fundamentada 
e respaldada por documentos que comprovem as razões e os motivos da ausência do estudante 
no dia da aplicação da avaliação intermediária.  
As provas são feitas nos dias estabelecidos pelo calendário escolar. Ressalta-se que o aluno que deixar 
de comparecer a essa segunda chamada receberá nota 0 (zero) e não terá direito à outra oportunidade, 
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não fazendo jus à devolução da taxa paga. Destaca-se que a segunda chamada da avaliação institucional 
final é o exame especial. 
O estudante que tiver acesso à avaliação intermediária em sala de aula, mas que, por um motivo 
qualquer, desistir de fazê-la, perderá o direito de solicitar a avaliação em segunda chamada. 
1.6.3 Exame especial 
O exame especial consiste de uma avaliação na qual se cobra todo o conteúdo ministrado no semestre. 
Para ter direito a este exame, exige-se uma frequência mínima de 75% das aulas de cada disciplina, ter 
(o estudante) obtido o mínimo de 40 pontos de aproveitamento bem como se inscrever para a prova, 
pagando a taxa correspondente na tesouraria.  
Nos termos da Resolução de nº 01/2013, a avaliação de exame especial consta de uma prova única no 
valor de 100 (cem) pontos, a ser aplicada em data previamente divulgada pela coordenação de curso. O 
exame especial abarcará toda a matéria estudada durante todo o semestre, bem como os conhecimentos 
e saberes abordados e produzidos durante o semestre. O resultado obtido pelo aluno no exame especial 
substituirá todas as notas atribuídas ao aluno no decorrer do semestre. 
1.6.4 Entrega de provas e trabalhos 
Todas as avaliações intermediárias e trabalhos deverão ser devolvidos aos estudantes até o último dia 
de aula (antes do período reservado às avaliações finais), de acordo com o calendário da Faculdade. Já 
a avaliação final será devolvida pelo professor aos estudantes antes dos exames especiais), 
esclarecendo-lhes quaisquer dúvidas decorrentes de seu conteúdo e correção, possibilitando-lhes o 
aprendizado. 
 
1.6.5 Exame de proficiência 
Com a resolução de nº 02/2013 houve alteração no procedimento do exame de proficiência. 
Conhecimentos e experiências anteriores adquiridos pelos alunos, tanto acadêmicos quanto profissionais, 
devidamente comprovados e relacionados com o perfil do egresso do curso, podem ser objeto de 
avaliação de estudos. Institui-se a “Avaliação de Proficiência” como o instrumento avaliativo oficial, 
constituída para esta finalidade. 
A avaliação de proficiência constará de uma prova de 100 (cem) pontos e será organizada com questões 
abertas ou discursivas e objetivas ou fechadas. Os pontos desta avaliação serão distribuídos em, no 
máximo, 40 (quarenta) pontos para as questões abertas, e 30 (trinta) para as objetivas. Os 30 (trinta) 
pontos restantes ficarão a critério do professor. 
O estudante somente poderá se submeter à avaliação uma vez em cada disciplina, não ultrapassando 
um total de 6 (seis) disciplinas até a conclusão do curso. Para submeter-se a este exame o aluno deverá 
fazer o requerimento na Secretaria, recolher o valor correspondente e encontrar-se dentro de todas as 
exigências apresentadas pela resolução de nº 02/2013. 
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1.6.6 Apoio pedagógico domiciliar 
Nos termos da portaria de nº 07/2013, o Apoio Pedagógico Domiciliar (APD) destina-se à compensação 
das atividades acadêmicas por meio de realização de trabalhos domiciliares durante o período de 
ausência às aulas por parte do discente. 
O APD compreende a atribuição de trabalhos e atividades estabelecidos pelo(a) professor(a) da disciplina 
a serem realizados pelo estudante fora da instituição. 
O APD somente será concedido para um período de afastamento de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 
120 (cento e vinte) dias. 
São considerados passíveis de APD: 

 A estudante gestante, a partir do 8º mês de gestação e por um período de até três meses, 
conforme previsto na Lei 6.202 de 17/04/1975. Em caso excepcional, devidamente comprovado 
mediante atestado médico, o período de repouso antes e depois do parto poderá ser aumentado; 
 

 O estudante portador de doença infectocontagiosa, traumatismos, cirurgia e outras condições 
mórbidas, incompatíveis com a frequência às aulas, desde que se verifique a conservação das 
condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar; 
 

Para requerer o APD, o estudante precisa fazer solicitação formal do benefício por meio de requerimento 
protocolado na Secretaria Acadêmica, que encaminhará o pedido à coordenação para que averigue os 
requisitos para deferimento do pedido, observado o prescrito pela portaria que disciplina o procedimento 
de APD. 
 
1.6.7 Fotocópia (xerox) na Faculdade 
A Faculdade conta com um setor de reprografia, no qual estudantes e professores podem reproduzir seus 
materiais e fazer encadernações. Ressalta-se que, em respeito à Lei dos Direitos Autorais, a FBMG não 
faz cópia de livros e artigos, no todo ou em parte. Um parecer jurídico da instituição e a cartilha da ABDR 
quanto à cópia de livros e direitos reprográficos estão disponíveis no setor para consulta dos interessados. 
 

1.6.8 Bônus de impressão/cópia  
A título de bônus, neste semestre a FBMG ofertará aos alunos da graduação 50 cópias/impressões 
gratuitas para auxiliá-lo em seus trabalhos acadêmicos. Para os alunos da pós-graduação, esse bônus 
será de 25 cópias/impressões. Essas impressões/cópias poderão ser utilizadas mediante apresentação 
da carteira de estudante, na reprografia ou nos laboratórios de informática, e serão debitadas na 
respectiva matrícula. Utilize-as com critério e confira seu material antes de enviá-lo para a impressora, 
otimizando o aproveitamento desse atendimento diferenciado que a Faculdade lhe proporciona.  
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1.6.9 Laboratório de informática e rede wireless  
Os laboratórios de informática possuem amplas instalações e computadores modernos conectados à 
internet. Os estudantes e professores poderão utilizá-los, mediante senha de acesso, para fazer 
pesquisas e trabalhos relacionados às disciplinas. Os laboratórios são, também, salas de aulas que 
enriquecem o ensino acadêmico, permitindo a contextualização das disciplinas com ambientes virtuais. A 
rede wireless está disponível em vários pontos da FBMG para os estudantes da faculdade mediante sua 
senha de acesso, que será enviada por e-mail (por isso é necessário manter o e-mail sempre atualizado). 
 
Horário de funcionamento dos laboratórios de informática para os alunos da Faculdade Batista:  

- Laboratório 1 (escada), a partir das 18h - Tel.: 3429-7260  
- Laboratório 2 (biblioteca), de 2ª a 6ª feira, a partir das 15h; aos sábados, das 8h às 12h - Tel.: 
3429-7352 
  

1.6.10 Auditórios e recursos audiovisuais  
A Faculdade possui quatro auditórios que podem ser utilizados por professores e estudantes, de acordo 
com sua disponibilidade. O primeiro deles (Auditório A) situa-se no próprio prédio da instituição e tem 
capacidade para 500 pessoas. O segundo é denominado Auditório da Direção-Geral (Rua Ponte Nova, 
no 728) e está equipado com recursos multimídia, controle de som, luz e ar-condicionado, com capacidade 
para 90 pessoas. O terceiro auditório (ou sala de mídia), com os mesmos equipamentos, situa-se no 
prédio das Séries Iniciais, com capacidade para 150 pessoas. O quarto auditório está próximo ao Prédio 
III – Capela, com disponibilidade para 120 pessoas. Para utilizar os auditórios, os alunos deverão dirigir-
se ao CAA, verificar a disponibilidade e efetuar a reserva com antecedência mínima de 20 dias úteis, 
informando os recursos que serão necessários. O estudante receberá confirmação de sua disponibilidade 
em até 3 dias.            
         
                                                                                                                                 
1.6.11 Escola Batista de Idiomas  
A Escola Batista de Idiomas (EBI) é uma escola de idiomas que ministra aulas de inglês e espanhol para 
o público em geral. A EBI possui salas de aula bem equipadas, biblioteca, videoteca, laboratório de 
informática e a “Casa Viva”, onde se aprende o idioma por meio da vivência de várias situações do 
cotidiano. Além disso, a EBI oferece várias opções de curso, com turmas reduzidas e material didático de 
qualidade. Os estudantes da FBMG podem matricular-se e estudar com descontos. 
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1.6.12 Núcleo de Atendimento à Comunidade  
O Núcleo de Atendimento à Comunidade (NAC) disponibiliza à comunidade envolvida com a instituição 
vários serviços de apoio, que corroboram com a natureza filantrópica e social da instituição:  
 

1.6.12.2 Núcleo de Prática e Assistência Judiciária  
As atividades do Núcleo de Prática e Assistência Jurídica (NPAJ) têm como finalidade propiciar ao 
estudante a vivência de atividades reais e simuladas. As atividades são desenvolvidas sob uma ótica de 
atuação reflexiva, crítica e criativa. 
O NPAJ também é responsável pela orientação, coordenação e supervisão das atividades relativas ao 
estágio do curso de graduação. As ações do núcleo compreendem a prática com o objetivo de orientar e 
fiscalizar as atividades operacionais desenvolvidas pelos alunos, bem como manter, supervisionar e 
controlar os serviços de assistência jurídica à comunidade. 

1.6.12.3 Juizado de Conciliação  
Atendimento à população mediante convênio estabelecido entre a Faculdade Batista de Minas Gerais e 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a realização de audiência de conciliação para tentativa de 
solução do conflito. 
Realiza atendimento à população em geral independentemente da renda familiar e local de residência. 

1.6.12.4 Núcleo de Mediação e Arbitragem  
Atendimento à população com foco em pacificação de conflitos, realizado pelo grupo de pesquisa e 
estudos em Mediação de Conflitos da FBMG.  
Realiza atendimento à população em geral independentemente da renda familiar. 
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 CONTATOS 

 
Direção FBMG 

Prof. Claudinei Franzini direcaofbmg@redebatista.edu.br 
 Assessoria  

Adm. Simone Campos (31) 3429-7213 simonecampos@redebatista.edu.br 
 Coordenação Pedagógica da FBMG 

Prof. Dr. Reinaldo Arruda Pereira (31) 3429-7261 prof.reinaldoarruda@redebatista.edu.br 
 Coordenação do Curso de Administração 

Prof. Me. Magno Moura (31) 3429-7364 magnomoura@redebatista.edu.br 
 Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 

Prof. Me. Magno Moura (31) 3429-7364 magnomoura@redebatista.edu.br 
 Coordenação do Curso de Direito 

Profa. Me. Thais de Abreu Lacerda (31) 3429-7306 thaislacerda@redebatista.edu.br  
 Coordenação do Curso de Teologia 

Prof. Dr. Reinaldo Arruda Pereira (31) 3429-7261 
prof.reinaldoarruda@redebatista.edu.br prwagno@redebatista.edu.br   

Coordenação NEAD Prof. Me. Rogério Rocha e Equipe 
(31) 3429-7256 prof.rogeriorocha@redebatista.edu.br  

Secretaria – Coordenações dos Cursos Ana Elíude 
apoiocoordenacao@redebatista.edu.br   Suporte NEAD 

(31) 3429-7243 nead.tutoria@sistemabatista.edu.br 
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Cento de Atendimento ao Aluno atendimentosec@redebatista.edu.br                                                                         (31) 3429-7351 / 7232 

             Coordenadora de Registro Acadêmico 
Renata Fernandes Bittermann (31) 3429-7351 / 7232 

secretariafbmg@redebatista.edu.br  Biblioteca 
Contato | 3429-7340 bibliotecacentral@redebatista.edu.br 

 Coordenação Financeira Márcio Moura 
(31) 3429-7215 (das 7h às 18h) (31) 3429-7363 (a partir das 19h) financeirorbe@redebatista.edu.br  

 
Convênios e PROUNI Julianna Gonçalves 

(31) 3429-7241 (das 7h às 16h) (31) 3429 7364 (das 18h às 20h30) 
servicosocial@redebatista.edu.br 

 
CEAP (Centro de Estágios e Aperfeiçoamento) ceap@redebatista.edu.br  

 CPA (Comissão Própria de Avaliação) cpa@redebatista.edu.br  
 Departamento de Comunicação e Marketing 

Gustavo Felix       (31) 3429-7234 gustavofelix@redebatista.edu.br                                                                                                                              
 NAC (Núcleo de Atendimento à Comunidade) 

3429-7344 npaj.fbmg@redebatista.edu.br 
 Ouvidoria 

3429-7313 ouvidoriafac@redebatista.edu.br   
Geral (Rede Batista de Educação) Atende as unidades do Colégio Batista Mineiro - 

Belo Horizonte e Escola Batista de Idiomas (31) 3429-7200  secretariabh@redebatista.edu.br 


