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Boas-vindas
Olá, estudante,
Em primeiro lugar, queremos dizer que todos nós da Faculdade Metropolitana
de Anápolis (FAMA), estamos muito felizes em te receber nesse espaço, que a
partir de agora te guiará na jornada rumo a sua melhor versão profissional.
Aqui você terá a oportunidade de aprender e desenvolver-se, inserido em um
ensino de qualidade, construído e firmado nos pilares da inclusão, diversidade,
inovação e tecnologia.
Iremos te auxiliar em todos as etapas, te preparando de forma incisiva para ser
o melhor profissional do mercado . Além disso, aqui você encontrará respeito, e
afeto de todos os funcionários, para marcar ainda mais essa experiência e
torná-la uma das melhores da sua vida.
Esse manual é um guia simples, elaborado para que você conheça a instituição.
Nele, você encontrará informações importantes sobre a nossa trajetória, nossos
cursos e demais aspectos que te auxiliarão durante sua rotina acadêmica.
Queremos dizer que estávamos muito ansiosos para te ter aqui. Desejamos
boas-vindas e que você aprenda e se divirta nesse espaço que agora é todo seu!
Bem-vindo à FAMA.

Promover o desenvolvimento integral do
ser humano na sociedade, atuando nas
diversas áreas do conhecimento, por
meio da educação responsável,
qualidade, inovação, sustentabilidade e
ética.

VISÃO

Atendimento atento, Ética, Gestão
transparente e justa, Inovação,
Qualidade, Relacionamento com a
comunidade, Responsabilidade
Social e Sustentabilidade.

PREPARED FOR

MISSÃO

Ser referência em educação e na geração
de valor para alunos, professores,
colaboradores, visando à otimização das
relações sociais.

VALORES

Nossa História
Há 11 anos como referência no ensino superior brasileiro, o Instituto Metropolitano de
Educação e Cultura – Faculdade Fama, divide-se em três grandes escolas:
Escola Superior de Ciências Biológicas e da Saúde;
Escola Superior de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;
Escola Superior de Ciências Exatas e da Terra.
Juntas, as escolas apresentam um portfólio diversificado de mais de 20 cursos
bacharelados e tecnológicos, na modalidade presencial, ofertados através de metodologias
de aplicação prática, remota e EAD, sempre respeitando as fontes normativas que
permitem à Faculdade Fama exercer com responsabilidade e qualidade a prestação de
serviços no Ensino Superior.
Reconhecida com notas 4 e 5 e recredenciada pelo MEC com conceito Muito Bom, a
qualidade na prestação de serviços também é percebida no fomento das práticas
educacionais, onde a IES possui 24 laboratórios de alta tecnologia, 3 Clínicas Escolas da
área da saúde, sendo Clínica Escola de Odontologia (Iluminare), Clínica Escola de Estética e
Cosmética (Viva), Clínica Escola de Medicina Veterinária (IVET) e projeto de Clínica Escola
de Psicologia, todos esses espaços viabilizados para práticas acadêmicas e com prestação
de serviços aberta para servir a comunidade. Completando o conglomerado do Instituto,
estão a Fazenda Escola Romildo Ramos com 40 mil metros quadrados.
É importante destacar também o Jardim Medicinal da FAMA que está localizado no espaço
nobre do Parque Ipiranga, o escritório modelo de arquitetura, a sala de metodologias ativas
e o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).
A rápida expansão da FAMA é resultado da mistura entre um profundo respeito pela
educação e a transformação de vidas que está desenhada na missão institucional e nos
valores do Mantenedor, Adilson Geraldo de Oliveira Júnior.
Combinado com o investimento em infraestrutura e cumprindo os atos normativos
regulatórios do MEC, a FAMA tem consciência da responsabilidade que as instituições de
ensino superior carregam na formação dos seres humanos e estes, no futuro exercício de
suas profissões no mercado de trabalho.
O corpo docente é composto por profissionais dinâmicos e experientes, comprometidos
com o ensino inovador, com formação de alta performance curricular e experiência prática.
Especialistas, mestres e doutores representam o time no exercício da ciência e
desenvolvimento da tecnologia, condições indispensáveis para a formação dos nossos
alunos como futuros profissionais. Nessa soma de esforços estão várias empresas parceiras
conveniadas entre comércio, indústria e prestadoras de serviços, fomentando juntas a
formação humana para o exercício de suas profissões e recarga qualitativa dos postos de
trabalho no mundo.

Escolas e cursos
Escola Superior de Ciências Biológicas e da Saúde

CURSO

COORDENADOR

CONTATO

ENFERMAGEM

Angelica Ribeiro

(62)9 9312-8853

PSICOLOGIA

Kaline Pessoa

(62) 9 9313-5098

MEDICINA VETERINÁRIA

Elisangela Sobreira

(62) 9 9312-6712

ODONTOLOGIA

Claudeir Felipe

(62) 99312-6973

NUTRIÇÃO

Marcos Geronimo

(62) 9405-5773

FARMÁCIA

Bruce Cardoso

(62) 9 9312-7030

BIOMEDICINA

Bruce Cardoso

(62) 9 9312-7030

EDUCAÇÃO FISÍCA

Marcos Geronimo

(62) 9405-5773

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Nathielly Mendes

(62) 9 9313-5921

Escola Superior de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

CURSO

COORDENADOR

CONTATO

DIREITO

Marcelo Pires

(62) 9 9313-4548

ADMINISTAÇÃO E
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Badran Awad Odre

(62) 9 9312-6599

GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

Badran Awad Odre

(62) 9 9312-6599

PEDAGOGIA

Elaine Oliveira

(62) 9 9313-1065

Escola Superior de Ciências Exatas e da Terra

CURSO

COORDENADOR

CONTATO

AGRONOMIA

Rafael Batista

(62) 9 9406-0684

ARQUITETURA E
URBANISMO

Klaus Luz

(62)9 9405-8628

ENGENHARIA CIVIL

Klaus Luz

(62)9 9405-8628

ENGENHARIA
MECÂNICA

Klaus Luz

(62)9 9405-8628

PROCESSOS QUÍMICOS

Paula Letícia

(62) 9 9313-6129

Cabe a coordenação dos cursos de graduação, a tratativa de questões
acadêmicas e pedagógicas. Com isso, os nossos coordenadores estão sempre
cumprindo o projeto pedagógico e os objetivos referentes ao semestre letivo.
Nossos Coordenadores são sempre solícitos nas suas responsabilidades de
atendimento aos alunos, ou seja, qualquer dúvida que surja, você tem os
contatos e a total liberdade para falar de forma direta com o coordenador do
seu curso.

Procedimentos Acadêmicos
Matrícula
Ao ingressar na Instituição, todo o aluno deve realizar seu processo de matrícula,
visando firmar seu compromisso no Ensino Superior. Nesse processo devem ser
entregues os documentos necessários para efetivação e validação do seu ingresso.

Rematrícula
Ato que o aluno renova seu vínculo na Instituição para o próximo semestre, tanto
financeiro quanto acadêmico. O contrato com a Instituição é realizado semestralmente
e deve ser renovado via Portal do Aluno a cada campanha divulgada em calendário
acadêmico.

Nosso
Campus
Biblioteca
Clínicas Escola
FAMA Store
Fazenda Escola
Laboratórios
Núcleo de Práticas Jurídicas

Setores e
atendimentos
Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica é responsável pela organização, execução, supervisão e guarda
dos processos acadêmicos, como inscrição, seleção, matrícula, controle e registro
acadêmico, registro de certificados e diplomas, transferências de curso, turno, entre
outros da sua esfera de competência.

Central de Relacionamento do Aluno (CRA)
A Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), é o órgão institucional responsável pelo
atendimento ao aluno da Faculdade. A CRA adota um modelo de relacionamento
gerencial que tem como foco a oferta de uma estrutura para atendimento presencial
ou pelo nosso canal de comunicação via WhatsApp (62 3310 0000) cujo objetivo é
prestar com excelência os serviços solicitados.

Comercial
O Comercial da FAMA é o órgão responsável pelo processo de captação e matrícula dos
alunos. É o local do primeiro contato do aluno que quer ingressar na Instituição.

Apoio Acadêmico
O apoio acadêmico é um local onde ficam todos os atendimentos direcionados a
Diretoria Acadêmica, Coordenadores de Curso e Núcleo de Apoio Pedagógico. Todos os
atendimentos acontecem por agendamento prévio que pode ser solicitado
presencialmente na recepção aos alunos ou via WhatsApp (62) 3310 0000. As principais
atividades de agendamento no setor são:
Planos de Estudos;
Aproveitamento de Disciplinas;
Notas e Faltas;
Dificuldades Pedagógicas de Ensino;
Atendimento da Diretoria Acadêmica;
Entre outros.

PORTAL DO
ALUNO
O aluno, por meio do número de matrícula e senha básica tem acesso a seus dados
acadêmicos e financeiros no endereço: https://www.faculdadefama.edu.br/
Dentro do portal do aluno é possível acompanhar o calendário acadêmico, histórico
escolar, notas e faltas registradas nas disciplinas, quadro de horários, matriz curricular,
planos de aula, protocolos, solicitação de renovação e abertura de bolsas, além de ser
o local onde o aluno realiza a matrícula online nos períodos determinados.

Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)
Com o intuito de auxiliar ainda mais a sua trajetória acadêmica em um processo de
ensino de aprendizagem contínuo, interativo, reflexivo, informativo e comunicativo, a
Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA), apresenta o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), uma plataforma online utilizada para simular uma sala de aula.
Esse é um sistema que permite que os professores compartilhem materiais e se
comuniquem com seus alunos através da web nas disciplinas do Ensino à Distância
(EaD).

Prática acadêmica
Clínica Escola Viva
Fundada em 2013 com o intuito de capacitar os alunos do curso de Tecnologia em Estética e
Cosmética em um espaço dedicado a saúde do corpo e da mente, sob supervisão e orientação de
professores altamente capacitados para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. A
Clínica VIVA está localizada no Instituto Metropolitano de Educação e Cultura e conta com uma
infraestrutura moderna, possuindo salão para procedimentos na área capilar e de maquiagem,
clínica para procedimentos estéticos facial e corporal e um laboratório para aulas e práticas
acadêmicas.

Instituto IVET
O Instituto de Medicina Veterinária – IVET da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA foi
fundado em setembro de 2020 no intuito de capacitar os alunos do curso de Medicina Veterinária,
sob supervisão e orientação de professores das diversas áreas capacitados para as atividades de
ensino, pesquisa e extensão. A Clínica IVET conta com uma infraestrutura moderna, composta por
ambulatórios para atendimentos clínicos, salas de cirurgia, setor de diagnóstico por imagem, salas
para internamento de animais de pequeno porte, laboratório para exames de análises clínicas,
entre outros.

Clínica Escola illuminare
A Clínica Escola de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA foi fundada em
setembro de 2018 no intuito de capacitar os alunos do curso de odontologia da Instituição, sob
supervisão e orientação de professores altamente capacitados em desenvolver atividades de
ensino, pesquisa e extensão. A Clínica Illuminare está localizada dentro do Instituto Metropolitano
de Educação e Cultura e conta com uma estrutura ampla e moderna, sendo 15 consultórios
odontológicos completos, laboratório de imaginologia com aparelhos de raios-X intra e extraoral,
além de ser uma das únicas faculdades no Estado de Goiás que possui aparelho de tomografia
odontológica.

Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Visando realizar uma investigação que obtenha resultados seguros e confiáveis, a FAMA possui um
grupo de pessoas responsáveis pelo processo de avaliação interna e externa, estando assim, de
acordo com as normativas do MEC. Este grupo, denominado Comissão própria de avaliação (CPA)
é responsável por todo o processo de avaliação institucional. Sendo assim, o conhecimento dos
resultados encontrados que a avaliação produz possui como finalidade fornecer subsídios para o
planejamento de ações destinadas à superação das dificuldades e
o aprimoramento institucional.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da FAMA é o local onde os alunos do curso de Direito
desenvolvem as disciplinas de Estágio Supervisionado (obrigatório) I (7º período), II (8º período), III
(9º período) e IV (10º período), tendo cada uma delas uma carga horária semestral de 80 horas,
totalizando 320 horas de estágio. Além de desenvolver atividades práticas simuladas relativas à
vivência profissional

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Ações
Extensionistas (NAPE)

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAPE visa à promoção de saúde mental e à realização de
atividades que favoreçam o aprimoramento constante do processo de ensino-aprendizagem e das
relações sociais na instituição. O NAP exerce um papel de escuta observativa para alunos,
professores e comunidade, considerando as dificuldades na formação dos futuros profissionais,
atuando assim de maneira ativa e consciente no programa de retenção, reconhecendo suas
realidades. A partir daí, constroem estratégias institucionais para auxiliá-los a lidar com os desafios
que a vivência no Ensino Superior e a vida possam acarretar.

Bolsas
ProBem
O Programa Bolsa Universitária OVG, é um Programa promovido pelo Governo de Goiás, e
representa a oportunidade de realização de um curso superior para estudantes com dificuldades
financeiras. Saiba Mais.

Programa GraduAÇÃO
O Programa Graduação, é promovido pela Prefeitura de Anápolis com caráter educacional e social,
através da concessão de bolsas de estudos a alunos universitários com baixa renda.

Mão na roda
A Faculdade Fama promove semestralmente Programa Institucional de Bolsas Mão na Roda, para
dar aquela ajudinha quando a grana apertar.

Programa GraduAÇÃO
É o programa do Ministério da Educação, criado em 2004, que oferece bolsas de estudos integrais
e parciais de 50% em instituições de educação superior privadas.

ProUni
O Programa de Monitoria (ProMon), é promovido pela Faculdade FAMA com o objetivo de
fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, constituindo-se em atividade extracurricular nos
cursos de graduação da FAMA.

PIBIC
O PIBIC, é promovido pela Faculdade FAMA com o objetivo de fomentar junto a seus alunos e
pesquisadores a realização de projetos de pesquisa e plano de pesquisa.

Crédito Universitário
CredIES
Esse crédito educacional é uma parceria entre a Fundacred e a FAMA Anápolis, possibilitando que
o estudante pague parte da mensalidade enquanto estuda e o restante ao concluir o curso (ou
terminar o vínculo com o FAMA Anápolis). Não há cobrança de juros remuneratórios e a taxa
administrativa é a menor do segmento: 0.35% ao mês. Consulte regulamento.

FIES
O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do MEC, com o objetivo de financiar
a graduação no ensino superior de estudantes que não tem condições de pagar todos os custos
de seus estudos, desde que estejam matriculados em instituições privadas, que tenham avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.

Horário de Funcionamento

O campus da Faculdade FAMA funciona das 8h às 22:10h de segunda a sexta e, das 8h às 12h aos
sábados. Vale ressaltar que o funcionamento dos laboratórios, bibliotecas e aulas seguem horários
próprios.

Pós-Graduação
A Pós-Graduação da Faculdade FAMA é uma oportunidade para quem já concluiu a graduação e
busca uma educação continuada e capacitação com cursos inovadores e com conteúdo focado no
mercado de trabalho. Os nossos cursos de Pós-graduação oferecem certificação reconhecida e
professores com uma ampla experiência e vivência no mercado, é uma excelente oportunidade de
aprimoramento técnico-profissional e aumento de oportunidades para quem deseja buscar um
novo patamar na carreira.
Entre nossos cursos estão:
Saúde Estética Avançada
MBA em Gestão Industrial Farmacêutica
MBA em Inteligência em Negócios com Alta Performance em Desenvolvimento Humano
MBA em Eficiência em Gerenciamento das Ocorrências Patológicas nas Edificações
MBA em Gestão e Liderança em Saúde Pública
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