FACULDADE AVANTIS

EDITAL Nº 028/2018
A Diretoria Geral da Faculdade AVANTIS, Instituição mantida pela
Sociedade Avantis de Ensino e Escola de Aviação Civil S/A, no uso
das suas atribuições, divulga Edital de Matrícula em Disciplinas
Isoladas, para o ano letivo de 2019.

1. DAS VAGAS
1.1 O processo de matrícula e rematrícula destina-se ao preenchimento das vagas oferecidas, segundo
Tabela abaixo:
DISCIPLINA

NÚMERO
DE
VAGAS

DIA PERÍODO

A Felicidade e
Meditação

50

Sextasfeiras Noturno

Bioinformática

50

Sextasfeiras Noturno

Startups Vale
do Silício

50

Sextasfeiras Noturno

EMENTA
O que é felicidade? O ócio criativo. Qualidade de vida no
ambiente acadêmico. O autoconhecimento como premissa
para a felicidade. O direito e o dever de escutar/ser escutado,
falar e dialogar. Reconhecer e aceitar as múltiplas formas de
ser, pensar e sentir no mundo. A dimensão do afeto e o
“cuidar” no ambiente acadêmico. Vivências geradoras de
felicidade. A importância do propósito para o exercício da
profissão escolhida. A felicidade ameaçada no século XXI:
leituras contemporâneas.
Microbiologia. Sequenciamento. Sequenciamento de Nova
Geração. Alinhamento de sequências. Montagem de genoma.
Estrutura do genoma. Anotação de genomas. Homologia de
sequencias. Filogenia molecular. Genômica comparativa.
Metagenômica. Colaboração microbiana. Análise de
expressão gênica. Estrutura de RNA. Expressão diferencial de
proteínas. Vacinologia reversa. Interação proteínas-proteínas.
Mapas metabólicos
Curso para STARTUPs e empreendedores, com as mais
modernas estratégias e ferramentas de gestão empresarial,
seguindo os princípios do Vale do Silício. Como transformar
minha ideia em um modelo de negócio? Que rumo tomar com
minha empresa? Meu modelo de negócio é viável? Como
fazer um pitch vencedor? Como avaliar uma startup? Como
calcula o Pre Money e Post money Valuation de uma startup?
Qual o meu Custo de aquisição de cliente-CAC? O que são
métricas, Como calcular e quais acompanhar? Quanto dar de
% de equity a cada funcionário? Como fazer um Contrato de
Vesting? Como negociar com um investidor?

FACULDADE AVANTIS

Coaching e
Inteligência
Emocional

50

Sextasfeiras Noturno

Inteligência
Financeira – XP
Investimentos

50

Sextasfeiras Noturno

O curso Coaching de Inteligência Emocional para crianças e jovens
tem o objetivo de formar indivíduos mais felizes e preparados para as
exigências da escola e da vida, por meio do aumento geral das notas
nas disciplinas, da maior capacidade de fazer provas e testes, da
capacidade de estudo e elaboração de conhecimento e do
desenvolvimento das habilidades emocionais e sociais para que o
aluno possa brilhar na vida pessoal, acadêmica e, futuramente,
profissional.
Inteligência Financeira é um programa completo de educação,
orientação e ferramentas para garantir que seus participantes
dominem os conhecimentos necessários para: equilibrar as finanças;
assegurar a construção de planos ambiciosos; propiciar um aumento
imediato na qualidade de vida; estruturar uma carteira de
investimentos eficiente, equilibrada e com rentabilidade acima da
média de mercado, em mercados adequados ao conhecimento e ao
interesse de cada participante; planejar de maneira tangível a
conquista da independência financeira; multiplicar as orientações
financeiras por meio da educação, consultoria e/ou coaching

1.2 A Faculdade Avantis se reserva o direito de não abrir turmas com menos de 35 alunos, podendo
remanejá-los ou cancelar a matrícula.
2. DO PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS
2.1 Os alunos já matriculados na Faculdade têm prioridade à vaga; desde que realize a sua rematrícula
até o dia 18 de dezembro de 2018.
2.2 A partir do dia 19 de dezembro de 2018, a Faculdade não mais garantirá a vaga para seus alunos.
2.3 Qualquer pessoa portadora de Certificado do Ensino Médio ou equivalente, poderá solicitar matrícula
em disciplinas isoladas dos cursos da Faculdade Avantis, sem necessidade de aprovação em Concurso
Vestibular, para complementação ou atualização de conhecimentos.
2.4 Os interessados em ingressar na Faculdade Avantis, como alunos especiais, deverão procurar a
Secretaria Acadêmica, para formalizarem o pedido, no período em 05 de dezembro de 2018 e 21 de
fevereiro de 2019, das 8h às 21h30min.
2.5 No exame do requerimento de matrícula em disciplina isolada, serão consideradas:





A existência de vaga na disciplina desejada;
Os pré-requisitos exigidos para cursar a disciplina solicitada;
A formação e os motivos do requerente;
Serão exigidos do aluno especial, quando da aceitação do seu pedido:
a. Cópia (autenticada) do documento de identidade;
b. Cópia (autenticada) do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente.
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2.6 Para efetivação da matrícula, é necessário estar em dia com a documentação e as mensalidades.
Pendências financeiras deverão ser tratadas junto à Direção Administrativa para que a matrícula seja
efetivada.
2.7 O estudante especial estará sujeito às mesmas normas que o aluno regular, excetuando-se o direito
ao trancamento de matrícula.
3 DA SEMESTRALIDADE
3.1 Os valores líquidos serão praticados conforme tabela abaixo.
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA TOTAL

VALOR MENSAL

VALOR SEMESTRAL

Felicidade e Meditação
Bioinformática
Startups Vale do Silício
Coaching e Inteligência
Emocional
Inteligência Financeira
– XP Investimentos

76h
76h
76h
76h

6 parcelas
R$ 160,00
R$ 300,00
R$ 225,00
R$ 160,00

R$ 950,00
R$ 1.800,00
R$ 1.350,00
R$ 960,00

76h

R$ 225,00

R$ 1.350,00

3.2 O pagamento das parcelas terá seu vencimento no dia 25 de cada mês, não serão aceitos cheques
pré-datados e/ou de terceiros.
4 DOS HORÁRIOS DAS AULAS
4.1 As disciplinas contemplam 20 encontros, semanais, sempre às sextas-feiras, das 18h45min às 22h,
totalizando 76 horas/aula.
5 DA CERTIFICAÇÃO
5.1 A aprovação em disciplinas isoladas não assegura direito a Diploma de Graduação no curso em que
estiverem integradas, mas, apenas o Certificado de aprovação nas mesmas, que poderão ser
aproveitadas em caso de ingresso em cursos de graduação.
5.2 Os certificados de que trata esse artigo serão emitidos pela Gerência de Extensão, em, no máximo,
três meses após o aluno ter concluído e ter sido aprovado na disciplina.
6 DO APROVEITAMENTO DA DISCIPLINA
6.1 Caso o aluno regularmente matriculado nos cursos de Graduação da Faculdade Avantis manifestar
interesse em cursar uma Disciplina Isolada, poderá requerer a sua matrícula, desde que tal disciplina
não faça parte da Matriz Curricular do seu curso.
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6.2 Nesses casos, o aluno, que concluir com êxito a disciplina isolada, poderá aproveitar a carga horária
integral da mesma como comprovação de Atividade Complementar, exigida e Regulamentada pela
Faculdade Avantis, por meio de Resolução própria.
7 DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Direção Geral da
Faculdade Avantis.
7.2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Camboriú (SC), 05 de dezembro de 2018.

Isabel Regina Depiné Poffo
Diretora Geral

