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BEM VINDO À CAMBURY!
A Faculdade Cambury tem uma trajetória de
sucesso com quase 30 anos no mercado universitário.
Para nós é uma honra ter você como discente. Saiba que
aqui terá o melhor ambiente para o seu crescimento
pessoal e alicerces para uma carreira profissional
promissora. Só nessa instituição de ensino superior
você terá proximidade cotidiana com professores e o
seu chefe de Escola. Além disso, pode ter
atendimentos gratuitos no NAP (Núcleo de Apoio
Psicopedagógico), participar do Coral Cambury e
ainda opções de fazer cursos de extensão como:
Português, Matemática, Libras e Informática.

Os laboratórios são modernos, com equipamentos de
última geração, para a realização das aulas práticas; os
professores têm vasta experiência e são atuantes no mercado
de trabalho. Todos esses fatores contribuem para avaliação
nota 4 no conceito do MEC, em grande parte das graduações.
Conheça nossos canais de atendimento, que garantem uma
proximidade ainda maior entre a Cambury e você!

OUVIDORIA
A ouvidoria é um importante canal de
comunicação entre o aluno e a instituição.
Por meio desse canal você poderá fazer
sugestões, elogios, pedir informações e
fazer reclamações.

Ligue: (62) 3236-3039
ou se preferir acesse:

cambury.br/ouvidoria

AVA - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
Através desse ambiente você poderá
estudar e realizar avaliações.
O acesso no site da Faculdade Cambury é:

www.cambury.br/aluno/ava

Duvidas? ligue: (62) 3236-3014
ou envie um e-mail:

ava@cambury.br

PORTAL DO ALUNO
No Portal do Aluno você encontra:

ACADÊMICO
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Cronograma de aulas;
Calendário acadêmico;
Histórico Escolar (Atividades complementares);
Ficha de fechamento;
Notas;
Frequências;
Matrizes curriculares;
Professores;
Extrato financeiro;
Solicitação de documentos
(Declaração de matrícula, frequência, histórico escolar e
programa das disciplinas);

>> Revistas dos tribunais online;
>> Biblioteca;
>> Avaliação Institucional

CADASTRO
>> Alteração cadastral

O CALENDÁRIO ACADÊMICO TRAZ TODO O
PLANEJAMENTO DA INSTITUIÇÃO. FIQUE SEMPRE
DE OLHO NELE E EVITE TRANSTORNOS PARA SUA
VIDA ACADÊMICA.

PCA – PRÁTICA CAMBURY DE APRENDIZAGEM
A Prática Cambury de Aprendizagem (PCA) une teoria e prática durante toda a
formação acadêmica. Essa metodologia de ensino proporciona interação maior
entre aluno, professor e empresa e tem como objetivo construir uma sólida
formação profissional, com certificações intermediárias ao final de cada semestre.
Essa nova qualificação é inserida em seu currículo profissional, garantindo melhor
competitividade no mercado de trabalho e aptidão para atuação em áreas
específicas do seu curso. Para facilitar o trânsito entre aluno / empresa, a
Faculdade Cambury criou o Núcleo Cambury de Aprendizagem, que auxilia e
orienta sobre a Prática Cambury de Aprendizagem (PCA) e dá direcionamentos
sobre o mercado de trabalho. Precisa de emprego, estágio ou tem dúvidas sobre
assinaturas de contratos?

Dúvidas ou mais informações? Ligue no telefone: (62) 3236-3004.

NAE – NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE
O NAE é um dos espaços da instituição mais frequentado pelos alunos. O
núcleo tem um atendimento de qualidade e foi criado, justamente, para resolver as
suas demandas. Os atendentes estão preparados para sanar dúvidas e abrir
processos que vão desde o aproveitamento de disciplina à solicitação do diploma e
demais assuntos que englobam as áreas comercial, financeira, ensino e
acadêmico.

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO
Seg à Sex
7h30 às 22h00
Sábado
7h30 às 12h

PERIODO
DE FÉRIAS
DISTRIBUIÇÃO
DE SENHAS
Seg à Sex
7h30 às 21h
Sábado
7h30 às 10h

Seg à Sex
7h30 às 20h30
Sábado
7h30 às 12h

DISTRIBUIÇÃO
DE SENHAS
Seg à Sex
7h30 às 18h45
Sábado
7h30 às 10h

NAE | SERVIÇOS
>> Matrículas (calouros e veteranos);
>> Solicitação de documentos sem vínculos;
>> Aproveitamento de disciplinas;
>> Acompanhamento do histórico e
Reembolso;
avaliação curricular;
>> Trancamento e cancelamento;
>> Atividades complementares (Graduação
>> Requerimento de colação de grau;
Tecnológica: 80h e Direito: 200h);
>> Justificativa de faltas;
>> Bolsas OVG;
>> Provas de 2ª chamada;
>> Extraordinário aproveitamento ;
>> Transferência de turno e curso;
>> Entrega de certificados de representante
>> Diploma;
de turma, coral e cursos abertos;
>> Entrega de documentos e contrato para
o FIES;
NAE – FINANCEIRO faz recebimentos de
>> Negociação de parcelas vencidas;
inscrições para o vestibular, matrículas,
mensalidades e demais taxas. Além
disso; gera boletos, cadastra descontos e
emite declarações

PERDI A PROVA E AGORA?
Fique atento ao período de solicitação da 2ª chamada, que está no
calendário acadêmico. Na data estabelecida procure o NAE – Núcleo de Apoio ao
Estudante e efetive a solicitação. Após o pagamento da taxa, você poderá vir à
instituição no dia estipulado para fazer a prova. Normalmente, as provas de 2º
chamada são realizadas no período vespertino.

SINTONIA DO APRENDIZADO
Preocupada com o seu desempenho acadêmico, a
Cambury criou a SINTONIA Do APRENDIZADO, cujo
objetivo principal é acompanhar a vida acadêmica do
aluno em relação à frequência e notas, auxiliando em seu
planejamento durante os estudos. Junto ao projeto, os
alunos realizam exposições dos trabalhos da disciplina de
Empreendedorismo e Plano de Negócios, interligando à
Prática Cambury de Aprendizagem (PCA).

TELEFONES ÚTEIS
>> NAE – (62) 3236-3011
>> PCA - (62) 3236-3004
>> BIBLIOTECA– (62) 3236-3023
>> AVA - (62) 3236-3014
>> OUVIDORIA - (62) 3236-3039
FATURAMENTO / CAIXA - (62) 3236-3035
COMERCIAL - (62) 3236-3020
COBRANÇA - (62) 3236-3053
SINTONIA DO APRENDIZADO - (62) 3236-3039

nossos cursos
Administração - 4 anos
Ciências Contábeis - 4 anos
Construção de Edifícios - 3 anos
Design de Interiores - 2 anos
Design de Produtos - 2 anos
Direito - 5 anos
Estética e Cosmética - 2 anos e meio
Eventos - 2 anos
Fotografia - 2 anos
Gastronomia - 2 anos
Gestão Comercial - 2 anos
Gestão da Tecnologia da Informação - 2 anos e meio
Gestão de Recursos Humanos - 2 anos

Marketing - 2 anos
Produção Publicitária - 2 anos
Psicologia - 5 anos

CAMBURY.BR

Logística - 2 anos

