FAQ para esclarecimentos aos alunos sobre encerramento da Unidade Centro e
transferência para a Unidade Engenho Novo

No próximo semestre as aulas permanecerão remotas?

De acordo com a portaria nº 544 do MEC, a adoção de aulas remotas está prorrogada até
31/12/2020. Isso não significa que iremos permanecer nesse formato até essa data.
A Celso Lisboa pretende retornar de forma gradual as suas atividades acadêmicas (podendo
ter aulas presenciais e remotas) respeitando todas as recomendações dos órgãos de saúde e
autoridades locais.

Posso transferir meu curso para EAD?

Nós temos cursos de gestão no modelo online (EAD) na Celso, mas apenas até o 2º período.
Desta forma só será possível se transferir no próximo semestre se você estiver no período
correspondente ou inferior.

Qual o método de ensino no Engenho Novo?
Todos os cursos de gestão tanto do Engenho Novo quanto do Centro estão ocorrendo no
Modelo Liga.

Como ficará a minha mensalidade?
Os alunos que optarem pela transferência de unidade terão 20% de desconto em suas mensalidades até
o término do curso até o término do curso, caso não haja trancamento ou abandono. Todos os descontos
e bolsas filantrópicas serão mantidos.
Se você já pagou a mensalidade referente a Julho entre em contato com o setor financeiro através do email: cobranca@celsolisboa.edu.br ou Chat da Graduação: https://portaldoaluno.celsolisboa.edu.br/

Minha matrícula será a mesma?
Não. Você receberá um novo número de matrícula. Você receberá o e-mail com as informações.

Como terei acesso aos projetos e conteúdos da matrícula antiga?
O acesso ao AVA ainda será possível com a matrícula antiga através do endereço:
http://ead.celsolisboa.edu.br/login/index.php

Como ficarão minhas notas? E as horas complementares?
Suas notas e as horas complementares serão transferidas para a sua nova matrícula e caso você continue
no mesmo curso, irá continuar o curso do mesmo período.

Todos os cursos e turnos estão disponíveis no Engenho Novo?
Sim. O Engenho Novo possui ainda mais opções que o Centro. Todos os períodos e turnos estão
disponíveis. Sinalize no Termo de Aceite que você recebeu por e-mail o curso e o turno pretendido.

Eu tenho que continuar no mesmo turno e curso em que estava matriculado no Centro?
Não. Você poderá se matricular em quaisquer turnos ou cursos oferecidos na Unidade Engenho Novo. No
entanto, a sua transferência automática será realizada para o curso e turno que você estava matriculado
na Unidade Centro. No caso de mudança de curso, precisará ser feita uma análise das disciplinas cursadas
e deferimento do novo período.

O que preciso fazer para me transferir para a Unidade Engenho Novo?
Você recebeu um e-mail com o comunicado de enceramento das atividades do Campus Centro com um
link para preencher o Termo de Aceite. Caso tenha dificuldade, pode nos contatar através do e-mail
campuscentro@celsolisboa.edu.br

Vou solicitar a minha transferência para outra IES. Como faço para ter o Histórico Escolar e o Conteúdo
Programático?
O seu histórico escolar e o conteúdo programático estão disponíveis no Portal do Aluno no campo →
Declarações
Vale ressaltar que seu histórico será analisado pela outra Instituição levando em consideração os
componentes curriculares que você cursou, sendo autonomia da outra Instituição o aproveitamento
desses componentes.

Prefiro trancar minha matrícula, o que devo fazer?
Através do link que você recebeu por e-mail deverá sinalizar que deseja realizar o trancamento. Caso
tenha dificuldade, pode nos contatar através do e-mail campuscentro@celsolisboa.edu.br
E preciso estar ciente de que no seu retorno você poderá ser adaptado ao currículo vigente e será alocado
nas turmas disponíveis.

Tenho livros que preciso devolver. Como farei?
Em breve vamos enviar um e-mail para todos os alunos que têm livros emprestados dando todas as
orientações para devolução dos exemplares de forma segura.

Sou aluno de Prouni e tenho dúvidas.
Acesse o FAQ disponível no Portal do Aluno com todas as informações sobre o Prouni
https://portaldoaluno.celsolisboa.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/FAC-PROUNI.pdf

Sou aluno de FIES e tenho dúvidas.
Acesse o FAQ disponível no Portal do Aluno com todas as informações sobre o FIES
https://portaldoaluno.celsolisboa.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/FAQ-FIES.pdf

Até quando tenho que tomar a decisão sobre 2020.2?
Solicitamos que o preenchimento do formulário seja feito o mais rápido possível para que possamos nos
planejar e juda-los da melhor forma. Você poderá responder até o final do período de transferência
interna que será 15/09/2020.

Caso tenha dificuldade ou dúvidas entre em contato com campuscentro@celsolisboa.edu.br

Conte Conosco
Equipe Celso Lisboa

