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É... você já está na faculdade!
Sabemos o quanto essa nova etapa é
importante. Afinal, a partir de agora
você começa a se preparar para
seguir sua vocação e, principalmente,
a escrever seu futuro.
Você pode passar várias noites em claro
Você vai estar em um momento bem

estudando para uma prova daquelas.

diferente do ensino médio. Talvez

Mas também pode perder o sono de

não tenha mais aquele clima tão leve

tanta alegria por ter passado direto.

de escola, sabe? Você vai passar a
ter mais responsabilidades... E há

Conhecerá

professores

que

vão

te

também vários lados bons:

inspirar a ser como eles. Mas também
conhecerá alguns que talvez te façam
que

estudar a mesma matéria durante o

podem se tornar seus mais novos

semestre seguinte inteirinho e você

amigos de infância e ainda encontrar

ainda

alguns outros da sua escola. (Pensa

formatura!

que é só você que sabe fazer boas

mesmo, tá?)

Você

vai

conhecer

pessoas

vai

querer
(Pior

homenageá-los
que

isso

na

acontece

escolhas?)
Enfim, são muitas mudanças e muitas
Vai conhecer pessoas que podem ser

novidades, não? Vamos fazer a nossa

seus sócios naquele mega projeto e,

parte

quem sabe no futuro, até te indicar

muito sucesso. Mas, claro, isso também

COMEÇAR
para uma vaga de emprego bacana.

para

que

você

tenha

sempre

depende de você, certo?
Como a gente sabe que no começo é
normal se sentir um pouco perdido,
preparamos um guia de sobrevivência
especial para os calouros.
Boa leitura!

Abaixo estão os nomes das pessoas que tomam
as decisões mais importantes sobre o seu curso.
Sim, são eles que definem as matérias que vão te dar aquele
baita conhecimento e quem escolhe os professores mais
antenados. Também são eles que ficam de olho
nas mudanças do mercado para te proporcionar uma
excelente formação. Ou seja, eles são os caras. Só feras.
E não se espante se algum deles aparecer dando entrevista
no jornal ou em algum programa de tv.

CONHECENDO

A

DIRETORIA
EA
COORDENAÇÃO

ACADÊMICA

DIRETOR REGIONAL

JAIME YAMASSAKI BASTOS

COORDENADOR GERAL DA GRADUAÇÃO IBMEC
E COORDENADOR DO CURSO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

MÁRCIO ANTONIO SALVATO
marcio.salvato@ibmec.edu.br

COORDENADOR DA GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

PROF. EDUARDO SENRA COUTINHO
ecoutinho@ibmec.edu.br

COORDENADOR DA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PROF. ALEXANDRE QUEIROZ DE OLIVEIRA
aoliveira7@ibmec.edu.br

COORDENADOR DA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

PROF. MÁRCIO ANTÔNIO SALVATO
msalvato@ibmec.edu.br

COORDENADOR DA GRADUAÇÃO EM DIREITO
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PROF. DORIVAL GUIMARÃES P. JUNIOR
dguimaraes3@ibmec.edu.br

COORDENADOR DAS GRADUAÇÕES EM ENGENHARIA

PROF. RENATO SOARES DE AGUILAR
raguilar@ibmec.edu.br

COORDENADOR DAS GRADUAÇÕES EM ENGENHARIA

PROF. WILSON REIS JUNIOR
wreis@ibmec.edu.br

CONHECENDO

A

FACULDADE

O nosso campus é nosso orgulho!
Nós temos ambientes muito bacanas em que você
terá toda a infraestrutura para aprender, amadurecer
seu perfil profissional e interagir com a galera, afinal,
isso também faz parte, não é? Salas anfiteatro, biblioteca
equipada com extenso acervo, auditório, cantina
e laboratórios de informática estão à sua disposição.

PRÉDIO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 300:
1º ANDAR:
Biblioteca, Salas de Estudo, Secretaria Acadêmica, Financeiro, Cafeteria,
Auditório, Laboratório de Química e Física, Salas de aula.

GUIA
de
ANDARES

2º ANDAR:
Sala dos professores, Coordenação da Pós-graduação, Salas de
professores de tempo integral, Diretoria, Help Desk, Reprografia,
Salas Anfiteatro, Laboratórios de Informática, Salas de aula.
3º ANDAR:
Apoio Educacional, Ibmec Carreiras, Suporte, Coordenação da
Graduação, Soluções Corporativas, Laboratórios de Informática,
Salas de aula.

PRÉDIO AV. CARANDAÍ, 863:
1º ANDAR:
CEI, Núcleo de Prática Jurídica, Laboratório de Desenho
e Geotecnologia; Laboratório de Geologia; Laboratório de Processos de
Fabricação e Automatização; Laboratório de Hidráulica e Pneumática
e Laboratório de Fenômenos de Transporte.
2º ANDAR:
Laboratório de Tecnologias; Laboratório de Ciências dos Materiais
e Metrologia; Laboratório de Projetos Elétricos e Eletrônica; Sala de Aula;
Endeavor; Ibmex; Administração (Marketing, Operações e RH).

BIBLIOTECA

DEPARTAMENTO DE REPROGRAFIA

1º ANDAR:
Rua Rio Grande do Norte, 300
bibliotecabh@ibmec.edu.br

(Para cópias, impressões, sacou?)
2º ANDAR:
Rua Rio Grande do Norte, 300

Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 07h00 às 21h30
Sábado: 08h00 às 12h00

Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 08h00 às 21h30
Sábado: 08h00 às 12h00.

APOIO EDUCACIONAL
SECRETARIA ACADÊMICA
1º ANDAR:
Rua Rio Grande do Norte, 300
secretariabh@ibmecmg.br
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 08h00 às 21h00
Sábado: 08h00 às 12h00.

3º ANDAR:
Rua Rio Grande do Norte, 300
Ana Carolina de Faria Lima
Supervisora do Apoio Educacional
alima11@ibmec.edu.br
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 07h00 às 17h00
Às quartas-feiras o horário é estendido de
acordo com os agendamentos.

CONHECENDO

ALGUMAS

FACILIDADES
Sabemos o quanto você adora resolver tudo pelo
computador. Por isso, temos uma rede para você
acompanhar toda a sua vida acadêmica.
(Só a sua! A do colega não dá...).

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
1º ANDAR:
Rua Rio Grande do Norte, 300
financeirobh@ibmec.edu.br
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 08h00 às 19h00

IBMEC CARREIRAS
3º ANDAR:
carreirasmg@ibmec.edu.br
www.ibmec.br/carreiras-mg

O site do Ibmec possui uma área exclusiva para
que os alunos acompanhem todas as informações,
comunicados e rotinas do curso – a Intranet Acadêmica.
O primeiro acesso precisa ser feito no Ibmec,

Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 08h00 às 20h00

com as informações de login e senha fornecidos pela
secretaria no primeiro dia de aula.
É muito importante que você comunique à Secretaria

HELP DESK/INFORMÁTICA
2º ANDAR:
Rua Rio Grande do Norte, 300
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 07h00 às 22h30
Sábado: 08h00 às 12h00

GUIA
de
ANDARES

o extravio, perda ou roubo das senhas de acesso,
imediatamente após o conhecimento do fato.
Não dá bobeira, não!

VEJA o
QUE

VOCÊ

TAMBÉM

vai

ENCONTRAR

na

INTERNET

BOLETO ELETRÔNICO (2ª VIA)

CALENDÁRIO ACADÊMICO

MANUAL DO ALUNO

REQUERIMENTO ONLINE

Você pode acessar a via eletrônica
do boleto (2ª via) do mês vigente
pela intranet. Ele é disponibilizado 20
dias antes do vencimento, que é todo
dia 8 do mês, e fica disponível até 90
dias após a data vencida.

A Faculdade disponibiliza
semestralmente na intranet
o Calendário das Atividades
Acadêmicas do período letivo.
É muito importante que o aluno
acompanhe as datas das principais
atividades, tais como: períodos de
provas, prazo para transferência entre
cursos, renovação de matrícula, prazos
de retificação de matrícula, etc.

Documento através do qual
o aluno poderá ter acesso
às regras acadêmicas dos cursos.

Canal através do qual os alunos
deverão fazer todas as suas
solicitações, tais como declarações,
justificativa de faltas, alteração
de dados cadastrais, dispensa
de disciplina, retificação
de matrícula, etc.

Pode ser que
você tenha um
computador na sua
mochila ou até no
seu bolso.
Porém, se você
precisar, sinta-se à
vontade para utilizar
os nossos. Viu?

Você
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ouvido
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(As
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sósó
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porque
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essa
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Na
Na
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você
você
vai
vai
precisar
precisar
tirar
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cópias,
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fazer
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reprografia,
reprografia,
etc.)
etc.)

Por mais que você seja
cuidadoso, às vezes acontece
de esquecer alguma coisa
na sala de aula, no banheiro
e nos demais ambientes
da escola. Vamos torcer para
que você não perca nada, mas...
se perder, é possível contar
com a nossa ajuda para achar.

Você vai receber
um crachá e vai ter
que trazer o “mimo”
para a faculdade todos
os dias. Mas, olha, isso
é para seu bem.
A sua segurança é uma
das nossas principais
preocupações.

INFORMÁTICA,
SISTEMAS E REDE

IMPRESSÃO
IMPRESSÃODE
DEMATERIAL:
MATERIAL

ACHADOS E PERDIDOS

CONTROLE DE ACESSO
AO PRÉDIO

O Ibmec dispõe de rede interna

Todos
Todosososcomputadores
computadores

Nos casos de perdas de objetos

O acesso ao prédio somente pode

de computadores que permite

dos
doslaboratórios
laboratóriossão
sãoconectados
conectados

dentro da Instituição, o aluno

ser feito com o uso de crachá.

ao aluno, mediante registro

ao
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poderá procurá-los na área

Alunos, professores e funcionários

de sua senha pessoal, exclusiva,

para
paraque
queososalunos
alunospossam
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de “Achados e Perdidos”,

possuem crachás permanentes,

intransferível e confidencial,

imprimir
imprimirseus
seusmateriais
materiaisde
deaula.
aula.

no balcão de atendimento

enquanto visitantes somente

o acesso aos textos de apoio,

Para
Paraimprimir
imprimirseus
seusmateriais,
materiais,

da Secretaria Acadêmica.

recebem o crachá provisório,

a variado conteúdo didático,

ooaluno
alunoutiliza
utilizauma
umacota
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Os objetos encontrados ficarão

mediante autorização de entrada

ao programa do curso,

de
deimpressão
impressão(ver
(versite
sitede
de

disponíveis por um prazo de 60

de algum funcionário ou professor.

ao histórico de notas,

reprografia).
reprografia).Após
Apósa autilização
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dias e depois serão descartados.

à biblioteca e a outras informações

dessa
dessaquota,
quota,você
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precisará

A Faculdade Ibmec não se

pertinentes ao curso

renová-la
renová-lana
nasecretaria.
secretaria.

responsabiliza pela perda de

a que pertence (Intranet).

objetos pessoais deixados em salas
de aula ou de estudo, laboratórios
ou áreas comuns.
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PODEM
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MUDAR

VIDA

Um departamento exclusivo
que te ajuda a planejar
sua carreira, a montar um
currículo que tenha relevância
para o mercado e a encontrar
um estágio? A gente tem!
Essa galera é superconectada
ao mercado de trabalho
e muita empresa bacana
procura por ela quando quer
selecionar jovens profissionais.

IBMEC CARREIRAS
O Ibmec Carreiras orienta
os alunos da graduação
na definição de seus objetivos
profissionais e na melhor estratégia
para alcançá-los. Esse apoio
no início da carreira é fundamental
para que desenvolvam suas
potencialidades ao longo
de sua trajetória acadêmica,
preparando-os para atuar
no mundo corporativo.
Em contato constante com
as empresas e por meio
de workshops, palestras
e encontros, o Ibmec Carreiras
disponibiliza informações
relevantes e sempre atualizadas
sobre perfil profissional,
mercado de trabalho, carreiras,
oportunidades de estágios
e programas de trainee.
CONTATO: 3º ANDAR
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira:
08h00 às 20h00.

APOIO EDUCACIONAL
Ingressar na vida universitária
gera naturalmente entusiasmo
e ansiedade. Curiosidade sobre
os professores, colegas, o grau
de dificuldade dos trabalhos
acadêmicos. Ao mesmo tempo,
dúvidas podem aparecer. Escolhi
o curso certo? É isso mesmo que
eu quero? Será que vou conseguir
acompanhar?
Para você, que é calouro,
o Ibmec oferece o auxílio
do Apoio Educacional, área
que recebe, orienta e dá suporte
aos alunos para propiciar
uma melhor adaptação à nova
realidade acadêmica, buscando
contribuir no processo
de aprendizagem do aluno
e melhorando sua performance
acadêmica. Faça uma visita!
Atendimento - 3º andar
Ana Carolina de Faria Lima
Supervisora do Apoio Educacional
alima11@ibmec.edu.br
Horário de funcionamento
De segunda a sexta
das 7:00 às 17:00.
Nas quartas-feiras, o horário
é estendido de acordo
com os agendamentos.
O atendimento ao aluno funciona
com agendamento.

Você sabe que uma
experiência internacional
soma muitos pontos em seu
currículo, não é? (sem contar
que você vai tirar muita
onda quando contar por aí
que fez um intercâmbio e vai
ficar orgulhoso por contar
que lavou, passou
e cozinhou, fala a verdade?)

CONVÊNIOS
INTERNACIONAIS
O Ibmec quer valorizar
o currículo e ampliar os horizontes
profissionais, proporcionando
novas experiências, diversidade
e flexibilidade aos alunos. Por isso,
oferece programas de intercâmbio
desenvolvidos em parceria com
algumas das melhores escolas
de negócios e universidades do
mundo.
Para mais informações, entre em
contato com o apoio educacional.

O Centro de Empreendedorismo
e Internacionalização (CEI) é um
espaço de interação e troca de
conhecimento entre os alunos
e professores mentores. No CEI,
você poderá mostrar sua atitude
protagonista; participar das ligas
estudantis, da empresa júnior
Ibmex, dos grupos de estudos
e da equipe de esportes Atlética;
aplicar o seu conhecimento
na prática; ter seu primeiro contato
com o mercado e desenvolver
muitos projetos colaborativos
durante a faculdade.
É no CEI que você terá todas
as informações sobre os nossos
programas de intercâmbio
e jornadas internacionais,
que farão você cruzar fronteiras
e mostrar o seu talento
mundo afora.
CA IBMEC-M
LÉTI
G
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UNIDADE IBMEC
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Poxa... Às vezes a coisa
pode ficar complicada
e talvez você precise trancar
ou sair da faculdade por
causa de grana. Pensando
nisso, bolamos algumas
alternativas para facilitar
a sua continuidade.
Afinal, queremos que você
se forme com os seus
colegas e homenageie
aquele professor, não é?

CRÉDITO ESTUDANTIL
IBMEC
Oferecemos algumas opções
de financiamento que possibilitam
a continuidade do seu curso,
com condições muito especiais.
Saiba mais no site:
ibmec.br/mg/financiamento

ibmec.br

