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Olá!

É uma alegria para a CESAR School ter você com a gente!
A CESAR School promove a formação profissional de líderes 
com visão empreendedora com um projeto pedagógico 
inovador e infraestrutura específica e inserida em ambiente 
propício, o parque tecnológico do Porto Digital.

Você será preparado para ter como principais competências 
profissionais: liderança e protagonismo, mentalidade 
empreendedora, capacidade de comunicação e de cooperação. 
A gestão e execução dos projetos que você desenvolverá 
devem seguir princípios como eficiência e responsabilidade, 
capacidade de escuta do cliente, preocupação com a 
satisfação de sua equipe, comprometimento com a instituição e 
com as entregas.

Para facilitar sua convivência conosco, elaboramos este 
manual para ajudar você a conhecer melhor este espaço que é 
a sua segunda casa.

É importante que você consulte este manual, em caso de 
dúvidas. Isto não significa que não possamos te ajudar 
pessoalmente. Pelo contrário, estamos à disposição para 
atender você sempre que precisar de nós.
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O que é a CESAR School?

A CESAR School é a escola de inovação do CESAR (Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados do Recife), associação civil 
sem fins lucrativos, localizada no Porto Digital, Recife. A 
CESAR School tem por objetivo desenvolver atividades de 
Ensino Superior de graduação e pós-graduação, assim como 
cursos sequenciais, de extensão e tecnológicos. Além disso, 
desenvolve projetos educacionais em parceria com instituições 
públicas ou privadas.

As principais áreas da CESAR School são: Gestão Executiva, 
Gestão Acadêmica, Coordenações de Curso e Secretaria 
Acadêmica.
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Quem devo procurar quando tiver algum 
problema?

Em primeiro lugar, o coordenador de seu curso deve ser 
procurado para entender o problema e tentar resolvê-lo. Os 
coordenadores de curso podem resolver problemas 
principalmente relacionados às disciplinas (notas, faltas), aos 
professores e à infraestrutura. 

Caso o coordenador do seu curso não consiga resolver o 
problema ou caso o problema esteja relacionado ao próprio 
coordenador, a Direção Acadêmica deverá ser contatada. 
Persistindo o problema, você pode procurar a Direção 
Executiva.

Quando devo procurar a Secretaria 
Acadêmica?

A Secretaria Acadêmica é a área principal para regularizar sua 
situação como estudante e manter seus dados em dia na 
CESAR School. Bem, pra começo de conversa, veja onde você 
pode nos encontrar: nosso telefone é o (81) 3419.6704 ou 
3419.6702 e nosso atendimento presencial acontece de 
segunda à sexta, das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 14h.
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O que posso requerer na Secretaria 
Acadêmica?

Podemos te ajudar na emissão de muitos documentos 
importantes a sua vivência acadêmica. Veja alguns de nossos 
serviços:

2ª Chamada de Avaliação

Aplicação de Prova Domiciliar

Cancelamento de Matrícula (distrato)

Certidão  de Colação de Grau

Crachá

Declaração de Conclusão de Curso

Declaração de Presença

Declaração de Vínculo (Matrícula)

Diploma de Graduação

Devolução Biblioteca (atraso por dia)

Histórico Acadêmico (concluso)

Histórico Acadêmico (inconcluso)

Declaração Nada Consta

Renovação de Matrícula

Revisão de Prova

Trancamento de Curso
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Quais documentos a CESAR School precisa 
para manter meu cadastro em dia?

Para estar na CESAR School você precisou cumprir uma série 
de requisitos importantes. A entrega da documentação foi uma 
delas. É importante sempre manter essa documentação 
atualizada, para evitar confusões nos dados, principalmente 
quando chegar o momento da certificação/diplomação. Então, 
não custa nada lembrar quais documentos precisam ser 
guardados na sua pasta, na Secretaria Acadêmica. Veja:

Certificado Ensino Médio ou de curso equivalente, com 
registro e histórico escolar; 

Cédula de identidade ou equivalente (cópia autenticada);

CPF (cópia autenticada);

CPF e RG do responsável financeiro (se for o caso);

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;

Comprovante de residência;

Comprovante da situação militar (brasileiros maiores de 18 
anos, do sexo masculino) (cópia autenticada);

Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia 
autenticada);

Título de Eleitor (cópia autenticada) (maiores de 18 anos); 

Comprovante de quitação eleitoral ou comprovante de 
votação da última eleição.
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Sou veterano(a), preciso fazer rematrícula?

Sim! A cada novo semestre letivo você precisa renovar o 
vínculo e contrato de serviços com a CESAR School. Fique 
atento para não perder os prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico.

Posso cancelar a matrícula?

Sim. Mas para isto você precisa estar em dia com o setor 
financeiro e acadêmico. É importante lembrar que o 
cancelamento da matrícula significa que você não possuirá 
mais nenhum vínculo formal conosco.

Ah, também é importante saber que se você não fizer o 
cancelamento ao desistir do curso, em 45 (quarenta e cinco) 
dias de ausência entenderemos como abandono, mas isso não 
descarta a possibilidade de cobranças financeiras, acarretando 
juros e multas sobre o saldo devedor.
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Cursei disciplina do meu curso em outra 
instituição, posso solicitar dispensa e 

aproveitamento?

Cada caso é um caso! Você pode preencher requerimento na 
secretaria, anexando o histórico escolar do curso anterior, 
indicando a disciplina e a ementa da mesma, para que a nossa 
equipe pedagógica faça a avaliação. A análise é feita com base 
no que ofertamos na disciplina, visando sempre que você tenha 
um amplo conhecimento, antes de qualquer coisa.

E se eu quiser cursar uma disciplina eletiva em 
outra instituição?

Você precisa antes de mais nada da autorização do 
coordenador do seu curso. O coordenador analisará a 
pertinência e os créditos obtidos serão computados em nosso 
sistema acadêmico.
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O que preciso saber quanto ao investimento 
financeiro?

A CESAR School gosta de facilitar todo seu processo, inclusive 
no que diz respeito às questões financeiras.
Ainda assim, não custa nada lembrar que ao assinar contrato 
com nossa instituição, você (ou seu responsável financeiro) 
assume o compromisso de honrar as mensalidades geradas, 
devendo efetuar os pagamentos nos dias estabelecidos, para 
evitar problemas.

Você pode ter acesso aos boletos bancários do curso no Portal 
Acadêmico, mas se houver alguma dúvida na emissão, você 
pode entrar em contato com o nosso departamento financeiro 
por meio  do e-mail institucional financeiro@cesar.school

Se você não conseguir acessar o boleto bancário no Portal, é 
importante nos procurar para emissão de 2ª via, pois a 
dificuldade no acesso não implica abono do pagamento, certo?

Respeite o dia do vencimento, pois o atraso sempre inclui juros 
e multas. Pagando em dia você terá descontos!
É importante lembrar que o não pagamento poderá ocasionar 
cobranças e cancelamento do contrato, em prazo de 60 dias.
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Como funciona a Biblioteca?

Nosso atendimento do bibliotecário acontece de
segunda à quinta, das 8h às 14h e na sexta das 14h à 20h. Mas 
isso não impede que você tenha autonomia para pegar livros 
emprestados fora desses horários. Para isso, você pode tirar 
uma foto da capa livro de interesse e, junto com seu nome 
completo, mandar para o e-mail biblioteca@cesar.school. 

Se for para devolução, basta entregar o livro na secretaria 
acadêmica. Já para consulta, pode usar o mesmo e-mail ou 
acessar o Portal Acadêmico.
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Organize sua agenda

É importante estar sempre atento ao Calendário Acadêmico do 
semestre, que está disponível para consulta no mural 
institucional, na Secretaria Acadêmica, no site e no aplicativo 
da CESAR School.
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O que é a metodologia PBL?

A Aprendizagem Baseada em Problemas, ou PBL (Problem-Based 
Learning), é uma metodologia que difere do modelo tradicional de 
ensino, pelo fato de utilizar problemas da vida real para iniciar o 
processo de aprendizagem, visando estimular o desenvolvimento 
de habilidades para solucionar problemas. É considerada como 
sendo uma estratégia educacional centrada no estudante, que o 
auxilia no desenvolvimento do raciocínio e comunicação, 
habilidades essenciais para o sucesso em sua vida profissional.

Apesar de ter sido um método muito usado na área de saúde, 
hoje em dia vem tendo aceitação no ensino de diversas áreas do 
conhecimento, principalmente na Computação, e em outros níveis 
educacionais, como ensino fundamental e médio. Na CESAR 
School, a metodologia é utilizada desde 2007 com a primeira 
turma do Mestrado Profissional em Engenharia e Software. 
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Como funciona o regime acadêmico seriado?

O regime acadêmico seriado é caracterizado pela oferta de 
disciplinas fixas por período letivo, em nosso caso um 
semestre, e não em disciplinas isoladas. A matrícula é feita 
então no semestre e não em cada uma das disciplinas que o 
compõem. Esse regime permite uma maior integração entre as 
disciplinas e o projeto a ser desenvolvido em cada semestre. 
Por isso, é muito importante o bom desempenho em todas as 
disciplinas para você não correr o risco de repetir todo o 
semestre.

Ah, só lembrando que cada professor tem liberdade para 
escolher o melhor tipo de avaliação em sua disciplina, então 
esteja em sintonia com as informações da disciplina para não 
se prejudicar.
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Como é calculada minha nota?

Como foi dito quando falamos da metodologia PBL, o projeto é 
muito importante e centraliza o aprendizado das disciplinas do 
semestre. Neste sentido, a composição das notas das disciplinas 
é feita da seguinte forma:

As avaliações das disciplinas correspondem a 40% da nota.
Os outros 60% correspondem à nota da disciplina de 
Projeto.

A composição da nota de cada disciplina em um semestre é a 
seguinte:

Avaliação 1 (AV1): 
(NOTA STATUS REPORT 1 * 0.6) + (NOTA DA DISCIPLINA * 0.4)

Avaliação 2 (AV2):
(NOTA STATUS REPORT 2 * 0.6) + (NOTA DA DISCIPLINA * 0.4)

Avaliação 3 (AV3):
(NOTA STATUS REPORT 3 * 0.6) + (NOTA DA DISCIPLINA * 0.4)

A Nota Final da Disciplina = (AV1 + AV2 + AV3) / 3
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Para fins de aprovação, o estudante deve atender a dois 
critérios:

Critério 1: Ter Nota da Disciplina igual ou superior a 5,0 
(cinco), ou seja, considerando SOMENTE as notas 
correspondentes aos 40%. Essa nota é calculada utilizando a 
média aritmética simples.

Exemplo:

Nota 1 Disciplina A = 5.0
Nota 2 Disciplina A = 6.0
Nota 3 Disciplina A = 7.0
Nota da Disciplina A = (5.0 + 6.0 + 7.0) / 3 = 6.0

Critério 2: Ter a Nota Final por Disciplina igual ou superior a 
7,0 (sete), ou seja, média considerando a composição 60% 
projeto e 40% disciplina.

Exemplo:

Nota Status Report 1 = 8.0  
Nota 1 Disciplina A = 5.0          
Av1=(8.0 x 0.6) + (5.0 x 0.4)               
Av1 = 4.8 + 2                
Av1 = 6.8                                

Nota Status Report 2 = 7.0
Nota 2 Disciplina A = 6.0
Av2 = (7.0 x 0.6) + (6.0 x 0.4)
Av2 = 4.2 + 2.4
Av2 = 6.6

Média Final da Disciplina 
= (6.8 + 6.6 + 8.2)  = 21.6
21.6 / 3 = 7.2

Nota Status Report 3 = 9.0
Nota 3 Disciplina A = 7.0
Av3 = (9.0 x 0.6) + (7.0 x 0.4)
Av3 = 5.4 + 2.8
Av3 = 8.2
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E se eu não for aprovado(a) por média?

Isso só acontece se você ficar com média inferior à 7,0 (sete) 
em alguma(s) disciplina(s) ao final do semestre. Nesse caso, dê 
bastante atenção à semana de retrospectiva. Se você não se 
deu bem nas avaliações e acha que não ficará na média, é bom 
se dedicar a essa semana de retrospectiva pois ela vai 
prepará-lo para uma avaliação final. 

Ah! É bom ficar atento pois se você não for aprovado na 
disciplina de Projeto (nota inferior a 7,0), você repetirá todo o 
semestre. 

Se você fizer a avaliação final de uma disciplina, para ser 
aprovado você precisa obter média 5,0 (cinco) entre a média 
obtida na disciplina e a nota da avaliação final. 
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O que acontece se eu for reprovado em uma 
ou mais disciplinas de um semestre?

Se, após a avaliação final, sua média for inferior a 5,0 em 
apenas uma disciplina, você não foi aprovado e ficará em 
dependência na disciplina, ou seja, você seguirá para o próximo 
semestre, mas com essa disciplina a mais. Você deverá 
desenvolver atividades referentes à mesma e realizar 
avaliações ao longo do semestre para obter a média desejada.

Se você não obtiver a média em mais de uma disciplina, ou se 
for reprovado na mesma disciplina mais de um semestre, no 
semestre seguinte você cursa apenas a(s) disciplina(s) 
reprovada(s). 

Se você for reprovado mais de duas vezes na mesma disciplina 
ou se repetir mais de um semestre, seu caso será analisado 
pelo Conselho Acadêmico para decidir sobre sua permanência 
no curso.

Ah! Se dedique! Caso você reprove mais de 2 disciplinas no 
mesmo 
período, você deverá cursar TODO o período de novo, atenção!
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Não concordo com o resultado da minha 
prova. Posso solicitar revisão?

Sim! Não é permitido solicitar revisão diretamente ao professor. 
Você deverá preencher requerimento na secretaria em até 05 
(cinco) dias úteis após o resultado da avaliação. A coordenação 
do curso encaminhará o requerimento para o professor e o 
resultado da solicitação deverá ser informado ao estudante ou 
representante legal em mais 05 (cinco) dias úteis.

O professor só poderá manter ou aumentar o seu resultado, 
nunca diminuir. Após análise, se você não estiver satisfeito(a) 
com o resultado, poderá requerer nova análise em até 05 
(cinco) dias úteis do recebimento do resultado. Agora, uma 
banca de 02 (dois) professores do curso será formada, e a 
mesma terá mais 05 (cinco) dias úteis para emitir a nota final. 
Este é seu último recurso.
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Exercícios ou manobras feitas por causa de matrícula no 
serviço militar;

Doença infectocontagiosa, comprovadamente impeditiva do 
comparecimento, confirmada por um atestado emitido por 
profissional da área de saúde;

Luto por falecimento de parentes consanguíneos ou afins 
em linha reta ou colateral até o segundo grau;

Convocação com coincidência de horário para depoimento 
judicial, policial ou algo semelhante bem como para eleições 
em entidades oficiais;

Viagens de estudos propiciados por convênios ou 
intercâmbios da CESAR School com instituições nacionais 
ou estrangeiras;

Participação em atividades como cursos, simpósios e 
palestras, caso o estudante seja formalmente dispensado 
de frequentar as aulas pela coordenação de curso.

Perdi a prova! E agora?

Calma, nem tudo está perdido! Mas você só poderá faltar 01 
(uma) avaliação por disciplina. O procedimento é simples. É só 
procurar a Secretaria Acadêmica, até 05 (cinco) dias úteis após 
a data da avaliação, com os documentos necessários 
(conforme indicado a seguir), preencher um requerimento e 
aguardar a análise, recebendo o resultado da secretaria por 
e-mail.

Ah, fica a dica: tente não faltar avaliações! A segunda chamada 
de qualquer avaliação será realizada no final do semestre, em 
data indicada no Calendário Acadêmico, e sobre todo o 
conteúdo do semestre da respectiva disciplina.

Não esquecendo que a segunda chamada não existe por 
qualquer motivo. Apenas se for comprovado e se estiver dentro 
das seguintes normas:
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O que acontece se eu faltar às aulas?

Suas faltas não poderão ser abonadas. O Art. 47 da LDB 
9394/96 fala sobre a importância de frequentar as aulas. Por 
favor, não insista com seus professores por abono de falta.

Em casos extraordinários, previstos por Lei, você só poderá 
solicitar o abono à Secretaria Acadêmica, com os devidos 
comprovantes que justifiquem o abono.

Atenção! Se você faltar mais de 25% das aulas em cada 
disciplina, será reprovado(a) por falta, independentemente de 
ter obtido boas notas nas avaliações.
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Mostrar que o estudante tem capacidade de equacionar 
e resolver problemas, sistematizando o conhecimento 
adquirido no decorrer do curso;

Estimular o estudante a usar as competências e 
habilidades adquiridas nas suas atividades acadêmicas. 
Articular e inter-relacionar os conteúdos das disciplinas 
estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora 
da instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo 
de conhecimento;

Possibilitar ao estudante a iniciação à pesquisa, 
dando-lhe condições para a publicação de artigos e 
trabalhos científicos, assim como participar de propostas 
de inovações tecnológicas na sua área de formação.

O que é o TCC?

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), aquele trabalho que 
a maioria dos estudantes acha que não vai conseguir realizar, 
mas não será seu caso, é o resultado de todo aprendizado 
obtido ao longo do curso, e se você chegou até aqui, está apto 
a fazer um excelente trabalho final.

Além de indicar a finalização do seu curso, o TCC também 
objetiva:
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O que você precisa observar é que o TCC é individual, deve ser 
feito em linguagem formal e seguindo as normas da ABNT. 
Você pode escrevê-lo em modelo de monografia ou artigo 
científico. Temos um bibliotecário na CESAR School que terá 
maior prazer em te ajudar na estruturação desse trabalho, mas 
se lembre que a palavra final quanto a estes itens deverá ser de 
seu orientador.

Por falar em orientador, a CESAR School, para ajudar você, 
elaborou algumas regras para que ele(a) esteja bem perto de 
você nas orientações. Então fica atento(a), pois os deveres 
dele(a) são seus direitos:

Estabelecer a programação e cronograma para execução 
do TCC, respeitando as datas estabelecidas pelas normas, 
em consonância com o estudante e, quando for o caso, com 
o co-orientador; 

Acompanhar o adequado desenvolvimento do TCC, 
mantendo permanente contato com o estudante 
responsável pela sua elaboração e execução, com o 
eventual co-orientador, e com outras instituições 
eventualmente envolvidas;  

Indicar meios para que o estudante busque pelo material de 
pesquisa necessário para a elaboração do TCC;

Informar, de maneira documentada, à coordenação do 
curso, qualquer restrição quanto ao desenvolvimento do 
TCC. Caso o desenvolvimento do trabalho não esteja em 
consonância com o cronograma, o orientador deverá entrar 
em contato com a coordenação do curso para juntos definir 
novos rumos para o trabalho do estudante em questão. O 
trâmite da ocorrência não deverá ultrapassar 15 (quinze) 
dias.
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É preciso definir, dentro da área com a qual tem mais 
afinidade, uma proposta de TCC (tema e problema de 
pesquisa) e um professor para orientá-lo; 

Atenção para cumprir com todas as datas definidas no 
Calendário Acadêmico para entrega do plano, projeto e 
TCC. A responsabilidade de cumprir as datas é 
inteiramente sua;

Antes de fazer o TCC, o seu orientador deverá aprovar seu 
projeto de pesquisa; 

É importante sempre prestar esclarecimentos e 
informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos ao 
orientador e ao co-orientador (se houver), nas datas 
previstas ou sempre que solicitado; 

Quando tudo estiver pronto, não esquecer de providenciar, 
dentro do prazo definido pela coordenação do curso, 
cópias impressas ou digitais do TCC, destinadas aos 
membros da banca avaliadora e 1 (uma) no formato digital 
a ser enviada por email para a Secretaria Acadêmica.

Mas vale lembrar que você também tem algumas 
responsabilidades como orientando(a). Fica ligado(a):

24 | Manual do estudante da graduação



Ah, saiba que prepararemos um momento especial para que 
você apresente os resultados do seu trabalho. Você só está 
dispensado de apresentação por justificativa aprovada pela 
coordenação de curso.

Mas, se nos der a honra de sua defesa, será importante 
entregar a versão final do TCC, com as correções, no prazo 
devidamente estabelecido pela banca e pelo seu orientador.

Se durante todo processo seu orientador não te der notícias por 
mais de 15 (quinze) dias, não hesite em procurar a 
coordenação do curso para te ajudar a contatá-lo. E, se por 
alguma razão, julgar necessário trocar o orientador, é 
importante conversar com a coordenação de curso, de 
preferência já de posse do nome do novo professor a 
orientá-lo(a).
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Posso convidar professores de fora da CESAR School para 
avaliarem meu TCC?

Sim! E eles serão super bem-vindos. Temos grande alegria em 
que outros docentes conheçam nossa parceria de estudos com 
você. Um professor externo poderá compor a banca e, 
dependendo da concordância de seu orientador, poderá atuar 
como co-orientador de seu TCC.

Posso perder meu curso? 

Não é o que desejamos mas…
se você for reprovado em mais de 25% das disciplinas do curso;
se você repetir mais de um semestre;
se você não concluir o TCC;
sua situação será analisada pelo Conselho Acadêmico 
que irá deliberar sobre sua continuidade na instituição.
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Leia e cumpra integralmente com todas as orientações 
contidas no Código de Conduta da CESAR School, e nas 
demais normas e procedimentos estabelecidos neste 
documento e pela Instituição;

Respeite as decisões adotadas pelas coordenações de 
curso e pela Secretaria Acadêmica da CESAR School;

Frequente as aulas e demais atividades curriculares, com 
grande empenho e dedicação;

Obedeça aos prazos previstos no Calendário Acadêmico;

Compareça pontualmente às aulas e demais trabalhos 
acadêmicos, respondendo às chamadas. Lembre-se que o 
professor não pode abonar faltas, então evite 
constrangê-lo com pedidos desta natureza;

Quais os meus direitos e deveres como 
estudante da CESAR School?

Precisamos manter a CESAR School como um espaço 
aconchegante e com bons relacionamentos. Por isso, é 
fundamental que você esteja atento(a) às recomendações 
abaixo e zele por realizá-las:
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Realize todas as suas atividades acadêmicas com absoluta 
lisura, evitando utilizar ou tentar utilizar meios inadequados 
na execução desses trabalhos, em benefício próprio ou 
alheio. Não esqueça que o professor deve recolher os 
trabalhos ou exercícios acadêmicos dos estudantes que 
estiverem "colando" ou "filando", atribuindo-lhes 
obrigatoriamente a nota 0 (zero). Observe também que o 
plágio acadêmico (uso de ideias, conceitos ou frases de 
outro autor como de sua própria autoria) é inaceitável e 
pode levar a repreensões graves;

Cuide bem do patrimônio da CESAR School e do material 
que lhe for confiado, colaborando para sua conservação e 
manutenção, devendo, em caso de dano por imprudência ou 
negligência, ressarcir o prejuízo causado;

Mantenha seu cadastro atualizado na Secretaria 
Acadêmica; 

Quando for chamado à secretaria, compareça o mais breve 
possível;

Não se distraia durante as aulas. Por isso, é importante 
manter os celulares desligados em sala;

Chats, e-mails, ou outras redes sociais durante a aula 
podem prejudicar seu desempenho. Evite-os!

Respeite todos os membros da comunidade acadêmica, 
sem discriminação de credo religioso, de convicção política, 
de raça, de opção sexual, de aparência física ou de cor.
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Ok, e se você pisar na bola, o que acontecerá?

Dependendo da falta cometida...
Vamos sentar e ter uma conversa com você;
Vamos escrever uma advertência para você não esquecer seus 
deveres;
Em casos gravíssimos seu caso será avaliado pelo Conselho 
Acadêmico que irá deliberar sobre as ações a serem tomadas 
(desde suspensão até a não continuidade na instituição). 
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Nós avaliamos você e você nos avalia!

É importante que saibamos como está o desempenho dos 
nossos serviços para melhor atender aos nossos estudantes. 
Por esta razão, você é convidado a avaliar os professores e 
nossa instituição semestralmente. Mas você também pode nos 
procurar cotidianamente, não precisa esperar o final do 
semestre para sugerir o que podemos melhorar. Ah, temos 
também a ferramenta Ping, nela você encontra maneira de nos 
comunicar problemas encontrados no uso dos nossos espaços 
e recursos e o Fale Conosco, um espaço totalmente aberto 
para você sugerir mudanças, propor melhorias e descrever 
elogios sobre a CESAR School.

Então fique sempre de olho, anote, procure os setores 
responsáveis. Contribua para que façamos cada vez mais uma 
CESAR School de excelência.
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