REDES SOCIAIS
Siga nossas redes sociais e fique por dentro
de tudo o que rola na sua faculdade!

@faculdadespromove
@faculdades-promove
@faculdadepromove

BEM-VINDOS À NOSSA

NOVA TEMPORADA

@faculdadekennedy
@faculdadeskennedy
@faculdadekennedy

A SUA HISTÓRIA COMEÇA AQUI
Vamos juntos escrever novos episódios?
Encontre conteúdos essenciais para sua formação acadêmica!
ACESSE:

FACULDADEPROMOVE.BR/BH
E KENNEDY.BR

CARTILHA DO ALUNO

OUVIDORIA
Tire suas dúvidas e envie sugestões!
E-mail: ouvidoria@faculdadepromove.br e ouvideoria@kennedy.br
FA L E C O N O S C O
0800 031 2103
faculdadepromove.br/bh
kennedy.br

CALENDÁRIO ACADÊMICO
Acesse o Calendário Acadêmico completo da
Faculdade Kennedy e fique por dentro dos
feriados e datas relacionadas ao meio acadêmico.

NPJ – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
O NPJ tem por finalidade a supervisão, articulação e promoção de atividades de Prática Jurídica
pelos estudantes do Curso de Direito, sob a forma real de prestação de assessoria Jurídica e
Judiciária gratuita às pessoas carentes de recursos financeiros.
O Núcleo também atua como Centro de Conciliação e Mediação.

NPE – NÚCLEO DE PRÁTICAS DE ENGENHARIA
Acesse o Calendário Acadêmico completo da
Faculdade Promove e fique por dentro dos
feriados e datas relacionadas ao meio acadêmico.

LABORATÓRIOS
Climatizados, com infraestrutura adequada e moderna, os laboratórios possibilitam uma
melhor aprendizagem aos alunos que tem a sua disposição Laboratórios de Informática,
Fotografia, TV, Áudio, Física, Química, Materiais de Construção Civil, Mecânica dos Solos,
Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas e Eletrotécnicas, Saneamento Básico, Fenômenos
de Transporte, Enfermagem, Nutrição e Odontologia.

BIBLIOTECAS
Estruturadas de forma a atender às funções de ensino, pesquisa e extensão em quantidade e
qualidade para os cursos de graduação, pós-graduação e mestrado, nossos alunos contam
com espaços diversificados para periódicos, biblioteca virtual, biblioteca comunitária, sala de
estudos individuais ou em grupos e computadores compõem estes espaços multifuncionais.
Acesse em: faculdadepromove.br/bh/biblioteca

PROGRAMA EMPREGOS E ESTÁGIOS
O Programa Empregos e Estágios é um serviço gratuito de divulgação de vagas de estágios e
empregos para o aluno da instituição. Nele, o candidato passa porentrevistas com psicólogo para
traçar o perfil das vagas que melhor combinam com suas características, além de receber um
direcionamento para marcação de entrevistas de emprego que se encaixam com o seu perfil.
O Programa possui parcerias com grandes jornais e empresas para a divulgação dos currículos
dos alunos, que são auxiliados na sua elaboração.
Saiba mais: faculdadepromove.br/bh/promoveempregos e kennedy.br/kennedyempregos

PLANO MAIS
O Plano Mais trata-se de uma oportunidade estudantil oferecido para que o aluno consiga quitar
as suas mensalidades de forma mais suave. Nesta modalidade o aluno tem a possibilidade de
pagar as mensalidades do semestre em até 12 vezes, ou seja, ele pode pagar o curso no dobro
do tempo. Saiba mais: 0800 31 2103

O NPE oferece ao estudante oportunidades de vivenciar experiências em sua área de formação
profissional. O Núcleo atua em atividades que atendem às demandas internas e externas da
Instituição, e em relação ao apoio as comunidades. Nesta perspectiva, empreende ações
conjuntas com a iniciativa privada, governos, ONGs, OSCIPs e outras formas de organizações
sociais, no sentido de buscar soluções, propostas e ações concretas frente às
questões das Engenharias.

RESTAURANTE ESCOLA
O Restaurante Escola Promove é um projeto que visa proporcionar uma ampla experiência aos
alunos que pretendem seguir carreira no ramo da gastronomia. O espaço também é destinado à
clientes que buscam apreciar pratos sofisticados, elaborados por chefes renomados.
Saiba mais: restauranteescola.com.br – (31) 3222 8164

PROMOVE CURSOS
O Promove Cursos é uma plataforma que oferece cursos livres e de extensão, com qualidade em
diversas áreas do conhecimento. Seja para o crescimento profissional ou pessoal, a tradicional
qualidade de ensino Promove e a excelente infraestrutura são os principais diferenciais. Os cursos
estão em constante atualização, acompanhando as tendências de mercado e a evolução do
conhecimento. Saiba mais: promove.com.br – 0800 31 2103

CENTRAL DO ALUNO
Para facilitar a vida acadêmica do aluno, a Central presta atendimentos relacionados às
informações e orientações necessárias para a emissão de documentos, carteirinha estudantil,
solicitação e trâmites diversos, entre outros serviços que dizem respeito ao aluno.

Contato: 0800 031 2103

COORDENAÇÃO DE CURSO
O coordenador de cada curso é responsável pela intermediação entre você e a Instituição, além
da montagem e da gestão de todo o curso. Ele também atua na orientação profissional ou
pedagógica dos alunos e ainda administra conflitos.
O coordenador auxilia também na tomada de decisões referentes ao meio acadêmico.
Acesse todos manuais: faculdadepromove.br/bh/academico e kennedy.br/academico

FINANCEIRO | BOLETOS

NAQUE

Setor responsável pela emissão de boletos, lançamento de descontos, pontualidade e convênios,
requerimento de reembolsos, contratos dos financiamentos, valores de pendências e demais
orientação sobre cursos e valores.
Saiba mais: 0800 031 2103

O Núcleo de Qualidade, Avaliação e Estratégia é o setor responsável pela coordenação dos
processos de autoavaliação do processo ensino aprendizagem na Instituição, mantendo a
qualidade necessária no preparo do aluno para concursos externos como o ENADE, concursos
públicos, avaliação de aptidão profissional e mercado de trabalho.
Saiba mais: faculdadepromove.br/bh/naque e kennedy.br/naque

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
No setor de Comunicação e Marketing são planejadas e executadas as tarefas que envolvem toda
a comunicação institucional para alunos, professores e sociedade. O setor também é responsável
pela organização de eventos da Instituição, desenvolvimento de campanhas, ações e promoções,
além da divulgação das notícias sobre tudo o que acontece no universo acadêmico.
Contato: comunicacao@faculdadepromove.br e comunicacao@kennedy.br

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares possuem a finalidade de enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional do
aluno, devendo abranger todas as atividades, durante o semestre ou ano letivo, de acordo com o
Parecer do CNE/CES n. 492/2001.
Saiba mais: faculdadepromove.br/bh/atividadescomplementares e
http://kennedy.br/atividadescomplementares

JORNAL “A SEMANA”
Com conteúdos quinzenais, nosso Jornal "A Semana" traz o dia a dia da Instituição disponibilizado no site, nos murais das faculdades ou ainda via e-mail!

CPA

NAS
O Núcleo de Assistência Social trata-se do órgão gestor de todo beneficio educacional social
oferecido aos acadêmicos dos diversos níveis de curso.
O NAS engloba o Plano Mais, o Processo Seletivo Filantrópico, o Fies e o Prouni.

NOP
Com o objetivo principal de disponibilizar orientação psicopedagógica aos alunos e professores
o Núcleo de Orientação Psicopedagógica busca acompanhar os membros da comunidade
acadêmica nas suas necessidades de aprendizagem, relacionamento intra e interpessoal,
orientação profissional, condições de acessibilidade, e, inclusão, respeito a diversidade,
dentre outros.
Saiba mais: faculdadepromove.br/bh/nop e kennedy.br/nop

NPP
O Núcleo de Pós-graduação e Pesquisa (NPP) é o órgão responsável pela elaboração e
administração dos diferentes programas institucionais de expansão e apoio à pesquisa
(iniciação científica, capacitação docente, apoio à participação em eventos científicos e
estabelecimento de grupos de pesquisa) e pela política institucional de oferta
e expansão dos cursos de pós-graduação.
Saiba mais: faculdadepromove.br/bh/npp e kennedy.br/npp

AÇÃO SOCIAL

É tarefa da Comissão Própria de Avaliação coordenar os processos internos de avaliação da
Instituição, e de sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP-MEC. A avaliação
interna, também denominada de auto-avaliação, tem a função diagnóstica dos processos da
Instituição. Esse procedimento permite identificar se as práticas estão alcançando os objetivos
propostos, bem como permite a correção de omissões e/ou equívocos que podem estar
acontecendo, para que se possa evitá-los no futuro.
Disponível semestralmente no VirtualClass.

As Faculdades Promove e Kennedy realizam no decorrer do ano diversas ações sociais intituladas
“Ação Promove” e “Ação Kennedy”, eventos que oferecem uma oportunidade exclusiva para
quem deseja conquistar bolsas de até 90% nos mais de 50 cursos de Graduação das Instituições.
O evento conta também com diversos atendimentos 100% gratuitos: Promove e Kennedy
Empregos; Atendimentos Oftalmológicos, Odontológicos; Jurídicos; Aferição de Pressão e
Glicose; Emissão de CPF; Oficina de Estética e Beleza; Cortes de Cabelo e muito mais!

EXTENSÃO

VIRTUAL CLASS

A Extensão é uma forma de interação que deve existir entre a Instituição e a Comunidade. É uma
espécie de ponte permanente entre a faculdade e os diversos setores da sociedade.
Funciona como uma via de mão dupla, em que a Instituição leva conhecimentos e/ou assistência
à Comunidade, e recebe dela influxos positivos, tais como suas reais necessidades, seus anseios,
aspirações e também aprende com o saber dessas comunidades. Ocorre, na realidade, uma troca
de conhecimentos, em que a faculdade também aprende com a própria comunidade sobre seus
valores e sua cultura. Saiba mais: faculdadepromove.br/bh/extensao e kennedy.br/extensao

Sua vida acadêmica virtual!
Estrutura curricular, notas, frequência nas aulas, documentos, material de apoio e muito mais...

Acesse o Virtual Class em
promove.virtualclass.com.br ou www.kennedy.virtualclass.com.br

