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PREZADO ALUNO,

O Ensino Superior de qualidade é uma construção do 

conhecimento, compromisso ético e profissionalismo. Para 

alcançarmos excelência no ensino de Administração com linha 

de formação em Seguros e Previdência, estamos viabilizando 

a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma 

harmônica e interdisciplinar. Nosso compromisso é com o 

desenvolvimento de competências.

Nesse processo, a atuação do aluno tem um papel fundamental. 

Por isso, disponibilizamos, neste documento, informações 

e orientações sobre as principais atividades acadêmicas e 

administrativas da ESNS, que podem 

facilitar e esclarecer sobre sua 

estrutura e funcionamento, 

complementados pelo contato com 

professores, funcionários, gerência, 

coordenadores, diretor acadêmico 

e diretor-geral.
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Credenciamento da Escola e Autorização de Funcionamento do Curso:
Portarias MEC 2.229 e 2.230, de 23/6/2005
Publicação no Diário Oficial da União: 27/6/205

Reconhecimento do Curso:
Portaria MEC 1.720, de 18/10/2010
Publicação no Diário Oficial da União: 20/10/2010

Renovação de Reconhecimento do Curso: 
Portaria MEC nº 703, de 18/12/2013
Publicação no Diário Oficial da União: 19/12/2013
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PROPOSTA PEDAGÓGICA

A missão da ESNS é de promover o ensino, a pesquisa e a extensão em nível 
superior, visando ao pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIREÇÃO GERAL
Dr. Renato Campos Martins Filho

DIREÇÃO ACADÊMICA
Profº Dr. Mario Couto Soares Pinto

COORDENADOR DE CURSO
Profº José Varanda
Tel.: 3380-1043

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA ACADÊMICA
Neyze Pereira Rocha
Tel.: 3380-1041

ASSISTENTES
Andrea Jacobina        
Tel.: 3380-1532

Isabela Souza        
Tel.: 3380-1046

Elizabeth Afonso        
Tel.: 3380-1044

Maicon Silveira 
Tel.: 3380-1624

Paulo Vitor        
Tel.: 3380-1535

E-mail: graduacao@esns.org.br
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BIBLIOTECA CENTRAL

Bibliotecárias: Virginia Lucia Pereira de Souza Thomé | Carla Moraes dos Santos

A Biblioteca Central é franqueada à consulta e ao empréstimo do acervo disponível 
para discentes e docentes do curso de graduação em Administração, pós-
graduação e dos funcionários da Escola Superior Nacional de Seguros de São 
Paulo, desde que estejam devidamente identificados.

Para inscrição, é necessário apresentar o comprovante de matrícula no balcão da 
Biblioteca. É importante para o aluno conhecer as regras de funcionamento da 
Biblioteca, que podem ser encontradas no site da Escola Superior Nacional de 
Seguros ou na própria Biblioteca.

Rua Senador Dantas, 74 – 4º andar – Tel.: 3380-1093/1094
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.
E-mail: biblioteca@esns.org.br
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O Núcleo de Educação a Distância estará à disposição dos alunos da ESNS que 
vão vivenciar experiências de aprendizagem única, na modalidade de ensino a 
distância, no qual serão disponibilizadas para você no ambiente virtual da Escola:

• Disciplinas a distância no decorrer do Curso;

• Diversos conteúdos didáticos à sua disposição;

• Bibliotecas  virtuais, totalizando um acervo de mais de 7000 títulos para 
pesquisa e estudo;

• Fóruns de discussão de conteúdos pertinentes ao que está sendo estudado;

• Videoaulas;

• Cursos on-line;

• Área de interação e comunicação entre alunos, professores e coordenadores;

• e, muito mais.
  
Acesse o ambiente virtual de aprendizagem em qualquer tempo e lugar, pelo site 
da Escola (www.esns.org.br) ou direto pelo link
http://lms19.funenseg.org.br/login/index.php, usando a sua matrícula e senha, que 
para o 1º acesso é a sua data de nascimento (dia/mês/ano), com 8 dígitos.

Mais informações, entre em contato conosco:
ead@esns.org.br / Telefones: 3380.1027 
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PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

CALENDÁRIO ACADÊMICO
Semestralmente, a Escola Superior Nacional de Seguros divulga o calendário 
acadêmico. Nele, o aluno encontra todas as informações referentes ao período de 
aulas, avaliação, férias e outras atividades acadêmicas. É importante que o aluno 
esteja atento às datas e aos prazos do calendário. 

O ano letivo compreende dois períodos semestrais e abrange, no mínimo, 200 
(duzentos) dias letivos.

ATENÇÃO: TODOS OS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS SÃO REALIZADOS NA 
SECRETARIA ACADÊMICA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 21h.
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TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
O trancamento de matrícula é concedido ao aluno que necessite interromper 
temporariamente os estudos e queira manter preservado o seu vínculo acadêmico 
com a instituição. O tempo de trancamento não pode ultrapassar o prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, sendo 24 (vinte e quatro) meses renováveis por outros 
24 (vinte e quatro) meses, com total máximo de 02 (dois) trancamentos e 48 
(quarenta e oito) meses, consecutivos ou não.

O aluno deve encaminhar-se à Secretaria Acadêmica para dar entrada no processo 
de trancamento. O aluno será encaminhado à Tesouraria para pagar a taxa de 
trancamento e finalizar este processo na Secretaria Acadêmica.

ATENÇÃO: SOMENTE PODEM SOLICITAR O TRANCAMENTO OS ALUNOS 
QUE TIVEREM CONCLUÍDO PELO MENOS UM PERÍODO LETIVO, AINDA 

QUE TENHAM OU NÃO SIDO APROVADOS NAS DISCIPLINAS, E QUE NÃO 
TENHAM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS COM A ESNS.

REABERTURA DE MATRÍCULA
O aluno que se encontra em regime de trancamento de matrícula, e pretende 
retornar aos estudos, deverá requerer, na Secretaria Acadêmica, a reabertura de 
matrícula até o 1º dia letivo do semestre.

ATENÇÃO: AO REABRIR A MATRÍCULA, O ALUNO DEVERÁ ADAPTAR-SE 
AO CURRÍCULO DO CURSO VIGENTE NA ÉPOCA DO PEDIDO.

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O cancelamento de matrícula elimina o vínculo do aluno com a ESNS. Ele ocorre 
quando o interessado formaliza seu pedido de cancelamento ou quando há 
aplicação de sanção disciplinar. Caso sejam ultrapassados os 48 (quarenta e oito) 
meses de trancamento de matrícula, esta ficará automaticamente cancelada. O 
cancelamento implica, necessariamente, a perda dos créditos cursados no semestre 
em andamento. 
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ISENÇÃO DE DISCIPLINAS
Todo aluno poderá requerer o aproveitamento de disciplinas cursadas em outra 
instituição, nas seguintes condições:

• o aproveitamento de estudos para o aluno que ingressar por processo seletivo 
poderá ser requerido na Secretaria Acadêmica, com a apresentação do Histórico 
Escolar completo, de curso autorizado ou reconhecido pelo MEC, bem como do 
programa de disciplinas com o reconhecimento da instituição de origem;

• para o aluno que ingressar por transferência externa ou para portadores de 
diploma, o pedido de isenção de disciplinas deverá ocorrer da mesma forma 
descrita anteriormente. Ressalve-se que aos portadores de diploma é exigida a 
entrega da cópia autenticada do referido documento, além daqueles já listados 
anteriormente. No programa de disciplinas, deverá constar o reconhecimento da 
instituição de origem.

O requerimento para análise de aproveitamento de disciplinas cursadas em outra 
IES deverá ser protocolado em até 15 (quinze) dias após a data da efetivação da 
matrícula, juntamente com a entrega dos Conteúdos das Disciplinas e da cópia 
autenticada do Histórico Escolar.

Nos dois casos, a Coordenação fará o exame de equivalência dos estudos a partir 
da análise dos aspectos formais de ensino, representados nos itens de programas: 
cargas horárias, conteúdo programático e número de créditos, levando-se em 
consideração a integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no 
contexto da formação cultural e profissional do aluno.
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REGIME ESPECIAL
Quando o aluno necessitar se ausentar da Escola por um período igual ou superior 
a 15 (quinze) dias, ou quando o limite de 25% de ausências for ultrapassado, ele 
terá direito a requerer o Regime Especial (RE), nas seguintes situações:

• quando o aluno for portador de doença infectocontagiosa;

• quando o aluno não puder se locomover por seus próprios meios;

• quando o aluno estiver em período de recuperação médica pós-cirúrgica, por  
exemplo;

• quando a aluna for gestante e a gravidez for de risco, ou no último mês de 
gestação;

• em caso da morte de parentes ascendentes, descendentes ou colaterais;

• em caso de núpcias;

• em caso de adidos, seus filhos e cônjuges;

• em caso de militares em manobra, ou missão, fora de suas bases;

• em caso de marítimos ou embarcados em plataformas.

Para fazer jus ao RE, o aluno, ou seu representante, deverá entregar documento 
comprobatório na Secretaria Acadêmica. Posteriormente, o aluno receberá as 
instruções para realização de trabalhos acadêmicos cujo conteúdo deverá ser 
aquele ministrado durante o período de sua ausência.

Os trabalhos deverão ser entregues na Secretaria nos prazos indicados e não 
substituem as notas de avaliações, destinando-se, exclusivamente, a justificar as 
faltas.

INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS
• A inclusão ou exclusão de disciplinas deverá ser feita no momento da 
matrícula ou renovação;

• O aluno poderá requerer movimentação de disciplina até 15 dias após o início 
do período letivo, sem custo;

• A partir do 16º ao 30º dia, a inclusão ou exclusão será cobrada por cada 
movimentação;

• Após 30 dias do início do período letivo, NÃO PODERÁ HAVER INCLUSÃO OU 
EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS.
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As provas deverão ser realizadas normalmente para obtenção das médias exigidas. 
Se o período de afastamento coincidir com o período de provas, o aluno poderá 
solicitar Realização de Prova em Regime Especial. Nessa situação, o aluno poderá 
realizar as provas quando de seu retorno devidamente autorizado por médico 
assistente, quando for o caso, ou retorno de outros tipos de licenças, mediante 
autorização expressa da Coordenação de Curso.

O prazo máximo para concessão do RE é de 30 dias, renováveis por mais 30 dias, 
se e quando justificados e autorizados pela Coordenação de Curso.

ALUNAS GESTANTES
A Lei 6202/75 concede às alunas gestantes os mesmos benefícios do Regime 
Especial, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e por um período de 3 (três) 
meses, ou seja, 1 (um) mês pré-parto. Para tanto, a aluna deverá:

• dar entrada na Secretaria Acadêmica com o atestado médico que comprove o 
início do 8º (oitavo) mês de gestação; e

•cumprir, durante seu afastamento, os exercícios domiciliares determinados 
pelos professores das disciplinas em que se encontra matriculada, que 
substituirão, de acordo com a legislação vigente, a ausência às aulas.

A renovação da matrícula para o período letivo estará condicionada a que a aluna 
tenha completado todos os exercícios escolares determinados, feito as respectivas 
provas e recebido os graus finais pertinentes ao período em que foi concedido o 
Regime Especial, que não poderá ser estendido de um período letivo para outro.
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• declaração de empresa, ministério, embaixada ou órgãos e instituições 
públicas para os casos de militares em manobras, adidos, marítimos ou 
embarcados em plataformas, em papel timbrado, carimbo legível do 
responsável, assinatura do responsável e descrição do que motivou a ausência 
(manobra militar, convocação, transferência, embarcado etc.).

Serão aceitos os seguintes documentos para justificativa de ausência:

• atestado médico em papel timbrado com: carimbo legível do médico 
assistente, 

• assinatura do médico assistente, descrição da patologia ou o CID, período de 
afastamento e data do atendimento;

• certidão de nascimento de filho ou atestado de óbito de ascendentes, 
descendentes e colaterais;

• certidão de casamento;

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA
O aluno que se ausentar por período superior ao permitido (mais de 25% de faltas) 
deverá justificar sua ausência diretamente na Secretaria Acadêmica mediante 
entrega de documento comprobatório. As condições para requisição de justificativa 
de ausência são:

• enquadramento às normas de Regime Especial descritas no Manual do Aluno;

• O documento que justifica a ausência deverá ser protocolado na Coordenação 
em, no máximo, 72h após a ausência;

• Caso o aluno não tenha condições de se locomover para a entrega, um 
portador deverá fazê-lo. O documento também poderá ser enviado por correio 
(com Aviso de Recebimento – AR) ou escaneado e enviado por e-mail para 
graduacao@esns.org.br;

• EM NENHUMA HIPÓTESE serão aceitas justificativas de ausências se o 
comprovante não for protocolado no prazo estipulado acima.
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Não serão aceitas como justificativas de ausência:

• comprovantes de viagens ou diárias de hotel;

• comprovantes de participação em cursos, seminários ou congêneres;

• declaração de empresa, ministério, embaixada ou outros órgãos e instituições 
públicas cuja descrição do motivo da ausência não se enquadre nas normas 
estabelecidas no Manual do Aluno para Regime Especial.

• documentos que não contemplem as informações obrigatórias aqui descritas.

Os casos omissos devem ser encaminhados à Secretaria Geral para análise e 
decisão, desde que protocolados até 72h da ausência.

HISTÓRICO ESCOLAR
Ao término de cada período letivo, ou no momento da renovação de matrícula, 
o aluno poderá solicitar o seu Histórico Escolar, uma única vez sem o pagamento 
de taxa escolar. Nele, constam todas as disciplinas cursadas, as dispensas e/ou 
equivalências obtidas. O Histórico Escolar é atualizado semestralmente.

DIPLOMADO
Ao término do curso e cumpridas todas as exigências relativas ao currículo ao 
qual esteve vinculado na graduação, o aluno deverá participar da colação de 
grau, quando receberá um Certificado de Conclusão de Curso e, posteriormente, 
deverá requerer na Secretaria Acadêmica, sem qualquer custo, a expedição de seu 
diploma.
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DIÁRIO DE CLASSE
Documento escolar oficial onde são registradas a frequência e as notas obtidas 
pelo aluno, além de discriminado o conteúdo programático ministrado por 
disciplina.

Na primeira semana de aula, o aluno deverá verificar se o seu nome consta 
no diário de classe e, no caso de omissão, é necessário dirigir-se à Secretaria 
Acadêmica até 15 (quinze) dias após o início das aulas para solicitar o pedido de 
inclusão.O aluno somente poderá frequentar as aulas, realizar provas e outros 
trabalhos se estiver regularmente matriculado na disciplina, ou seja, quando seu 
nome constar do Diário de Classe. Assim, o aluno deve certificar-se, nas primeiras 
aulas, de que o seu nome realmente está no Diário de Classe; caso contrário, 
deverá, ele mesmo, e não o professor, dirigir-se imediatamente à Secretaria para 
solicitar a sua inclusão.

ATENÇÃO: É VEDADO A QUALQUER PESSOA QUE NÃO SEJA ALUNO 
REGULARMENTE MATRICULADO FREQUENTAR AULAS, REALIZAR 
AVALIAÇÕES (PROVAS, TESTES, TRABALHOS ETC.) OU SOLICITAR 

QUAISQUER DOCUMENTOS À COORDENAÇÃO.

AVALIAÇÃO
A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, por meio de 
frequência e aproveitamento. É direito do aluno ser informado no início da 
disciplina sobre o programa, o qual inclui a ementa, o conteúdo programático, o 
sistema de avaliação e a bibliografia recomendada.

O ano letivo é dividido em períodos semestrais e os alunos recebem uma nota por 
período letivo e por disciplina, conforme critério adotado pelo professor, sendo 
expressa por meio de graus de qualificação, apresentados numericamente em 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), com uma casa decimal.

No início do semestre letivo, o professor da disciplina informa a seus alunos os 
critérios de avaliação, bem como o número de provas/testes em sala de aula, 
trabalhos em grupo ou individual e seminários.

A avaliação do aproveitamento do aluno em cada disciplina, a ser feita 
pelo professor, será por meio de 2 (dois) graus de qualificação (Av1 e Av2), 
apresentados numericamente em escala de 0 (zero) a 10 (dez) e computados 
somente até a primeira casa decimal.
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1. A 1ª avaliação, seja em forma de prova escrita, de projeto e sua defesa ou de um 
somatório dos dois, deverá cobrir toda a matéria lecionada até a respectiva data de 
aplicação.

2. A 2ª avaliação, resultante de prova escrita, deverá cobrir toda a matéria 
lecionada durante o período letivo. Projetos ou pesquisas e suas defesas, se 
realizados, não devem exceder 50% do total do grau dessa avaliação.

3.  São condições para aprovação na disciplina:
 A.  alcançar o mínimo de frequência igual a 75% (setenta e cinco por 
cento) das aulas previstas no regime presencial; e

 B. obter grau numérico igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética 
entre Av1 e Av2. Essa média (M) será calculada por meio da seguinte fórmula:

M= (AV1 + AV2) / 2

O aluno que não alcançar o desempenho exigido, caso tenha obtido média abaixo 
de 3,0, será considerado reprovado por média. Se obtiver média entre 3,0 e 5,9, 
deverá realizar prova final (PF). A média para aprovação na PF é 5,0 (resultante da 
soma da média semestral com a nota da prova final dividido por dois).

MF = (M + PF) / 2

Independentemente dos resultados obtidos nas avaliações, é considerado 
reprovado o aluno que não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) das aulas e demais atividades programadas. A verificação e o registro da 
frequência são de responsabilidade do professor.



18

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (AAC)
Com o objetivo de levar cada vez mais informações de mercado aos alunos, o MEC 
exige que sejam cumpridas 150 horas de Atividades Acadêmicas Complementares. 
Tais horas fazem parte do currículo escolar, portanto, são obrigatórias. O aluno que 
não cumprir as horas de Atividades Acadêmicas Complementares perde o direito 
a colar grau, somente podendo fazê-lo quando cumpri-las integralmente. As 
modalidades de AAC são regulamentadas pela ESNS:

• palestras;

• seminários;

• workshops;

• dinâmicas e treinamento em empresas;

• exibição de filmes com orientação docente;

• congressos;

• visitas guiadas por docentes.
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As modalidades de AAC mencionadas terão que ser comprovadas mediante 
documento específico (certificado, diploma, declaração etc) onde constem o 
tipo de evento, data do evento (nunca anterior ao ingresso do aluno na Escola), 
instituição que realizou o evento e quantidade de horas do evento. Serão 
aproveitadas as horas indicadas no regulamento específico.

Destacamos que as horas AAC podem ser obtidas em quaisquer outras instituições 
de ensino, associações, conselhos, sindicatos, clubes de profissionais etc.

O aluno deverá solicitar o Formulário de AAC na Secretaria Acadêmica e devolvê-lo 
preenchido. Somente serão aceitos documentos para com-provação de AAC com 
data posterior ao ingresso na ESNS. Ao longo do curso, somente serão aceitos 
comprovantes cuja data de realização do evento não ultrapasse um ano da data de 
entrega na Secretaria Acadêmica.

ATENÇÃO: NÃO SÃO ACEITAS COMO AAC O ESTÁGIO, CURSOS 
COMPATÍVEIS COM DISCIPLINAS MINISTRADAS NA ESCOLA 

(INFORMÁTICA, POR EXEMPLO) E OUTROS QUE NÃO TENHAM RELAÇÃO 
COM A ADMINISTRAÇÃO OU O MERCADO SEGURADOR.
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TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
É componente curricular, portanto, obrigatório para obtenção de grau. No 7º e 
8º períodos o aluno deverá desenvolver o TCC de acordo com as normas da ESNS, 
disponíveis na Biblioteca. Somente após a aprovação e entrega do TCC, em capa 
dura, o aluno estará apto a colar grau.

SANÇÃO DISCIPLINAR
O ato de matrícula do aluno importa no compromisso formal de respeito aos 
princípios que regem a ESNS, à dignidade acadêmica e às normas contidas na 
legislação de ensino e nos documentos baixados pelos órgãos competentes. 
Constitui uma infração disciplinar, punível conforme descrito a seguir, o não 
atendimento ou transgressão desse compromisso.

Na aplicação das sanções disciplinares, é examinada a gravidade da infração, 
considerando-se os seguintes elementos:

1. primariedade do infrator;

2. dolo ou culpa;

3. valor do bem moral, cultural ou material atingido; e

4. grau da autoridade ofendida.

A aplicação das penalidades é da competência do coordenador do curso, no 
caso de advertência e repreensão; e do diretor-geral, no caso de suspensão e 
desligamento, que deverão ser precedidos de inquérito administrativo, mandado 
instaurar pela Direção. O aluno poderá entrar com recurso junto à Diretoria, tendo 
em vista que deverá ser assegurado o seu direito de defesa.
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Os alunos estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares:

1. advertência verbal, pelos seguintes motivos:

 - não cumprimento de suas obrigações;

 - desrespeito a qualquer membro da comunidade acadêmica; e

 - prejuízo material ao patrimônio da instituição, além da obrigação de indenizá-
lo ou substituir o objeto danificado.

2. repreensão por escrito, em caso de:

 - reincidência nas faltas previstas no item anterior; e

 - represália ao corpo docente e/ou colegas, de natureza leve.

3. suspensão, motivada por:

 - reincidência nas faltas previstas no item anterior; e

 - represália ao corpo docente e/ou colegas, de natureza grave.

4. desligamento, por não observância aos itens anteriores ou por violência física ou 
verbal a qualquer membro da comunidade acadêmica.

Qualquer outro problema deverá ser analisado pela Diretoria-Geral da ESNS.
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COMPONENTES CURRICULARES
E SEUS PRÉ-REQUISITOS
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