AGES – Empreendimentos Educacionais LTDA
Faculdades Integradas AGES

RESOLUÇÃO NORMATIVA 030/2018
Em 01/03/2018.
A AGES Empreendimentos Educacionais LTDA e a VIDAM Empreendimentos Educacionais, com sede
no município de Paripiranga (BA), mantenedoras das Faculdades Integradas AGES, nos municípios de
Senhor do Bonfim, Jacobina, Tucano, Jeremoabo e Lagarto, integrantes do PRODER – Programa de
Desenvolvimento para o Fortalecimento Regional, visando a reduzir a distância e custos, evitar
deslocamentos diários e promover melhor aproveitamento de tempo pelos alunos matriculados no
UniAGES, em Paripiranga, RESOLVE:

1. Incentivar o atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas dos alunos do
UniAGES, matriculados em Paripiranga, em todas as unidades da Rede AGES, nos municípios
mais próximos a origem de cada estudante.
1.1. Aspectos Administrativos: Abertura de protocolo, solicitação de matricula, uso da
biblioteca, laboratórios, auditórios e salas de aula, entre outros a depender na necessidade
e disponibilidade.
1.2. Aspectos Acadêmicos: Aplicação de provas de 50% e 100%, Estágios Supervisionados e
matrícula em disciplinas isoladas.
2. Deliberar com prioridade as Transferências Internas, com financiamentos entre as Faculdades
Integradas AGES. Sendo que os alunos do ProUni ficam condicionados a existência de vagas na
instituição de destino.
3. Abrir oferta de disciplinas isoladas em todos os campi das Faculdades Integradas AGES e
UniAGES, de acordo com o previsto no Regimento Interno de cada IES, com aproveitamento
na instituição com matrícula como ingressantes.
4. O número de matriculas em disciplinas isoladas será considerado um indicador para oferta
definitiva do curso na unidade de maior interesse dos estudantes, com aproveitamento e
transferência para emissão do diploma.
5. Reabrir o processo seletivo para candidatos ao curso de Direito, Administração, Ciências
Contábeis e Letras, através do site www.faculdadeages.com.br, até dia 10/03 com matrícula
imediata e início das aulas dia 12/03/2018.

6. Abrir matrícula para disciplinas isoladas a partir do 1º período, com apresentação de
comprovação de conclusão do ensino médio; sem processo seletivo quando inferior a duas
disciplinas e com seleção para matrícula em 3 ou mais disciplinas. O investimento pelos alunos
será compatível ao praticado pelo curso desejado.
7. As disciplinas constantes dessa Resolução, estão vinculadas aos currículos de todos os cursos
das IES mantidas pela AGES Empreendimentos Educacionais e VIDAM Empreendimentos
Educacionais. A oferta segue as orientações dos Projetos Pedagógicos Institucionais em plena
sintonia e integração com a Rede de Ensino AGES, formada por 7 Instituições de Ensino
Superior, permitindo transferências internas e aproveitamento de estudos em todas as
unidades da Rede, exceto para o curso de Medicina.
7.1. Endereços das Faculdade Integradas AGES:

I – LAGARTO (SE).
Credenciamento: Portaria MEC n.º 1289, de 17 de novembro de 2016, D.O.U. de 18 de novembro de
2016.
Endereço: Rodovia Antônio Martins de Menezes, 270 - Várzea dos Cágados - CEP 49400-000 - Lagarto
- Sergipe.
II – JEREMOABO (BA)
Credenciamento: Portaria MEC n.º 507, de 11 de abril de 2016, D.O.U. de 12 de abril de 2016.
Endereço: Rua da Maçonaria, 5 - Centro - CEP 48540-000 - Jeremoabo - Bahia.
III - JACOBINA (BA)
Faculdade Integrada
Credenciamento: Portaria n.º 133, de 2 de fevereiro de 2017, D.O.U. de 3 de fevereiro de 2017.
Endereço: Avenida Centenário, 300B - Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - Bahia.
IV – JACOBINA(BA)
Faculdade AGES de Medicina
Credenciamento: Portaria n.º 1266, de 29 de setembro de 2017, D.O.U. de 02 de outubro de 2017.
Endereço: Avenida Centenário, 300B - Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - Bahia.
V - TUCANO:
Credenciamento: Portaria n.º 531, de 21 de junho de 2016, D.O.U. de 22 de junho de 2016.
Endereço: BR 116, km 277 - Centro - CEP 48790-000 - Tucano - Bahia.
VI - SENHOR DO BONFIM
Credenciamento: Portaria n.º 402, de 24 de março de 2017, D.O.U. de 27 março de 2017.
Endereço: Rodovia Lomanto Júnior, BR 407 - Centro - CEP 48970-000 - Senhor do Bonfim – Bahia.
VII – UniAGES
Credenciamento: Portaria n.º 547, de 21 de junho de 2016, D.O.U. de 22 de junho de 2016.
Endereço: Avenida Universitária, 23 - Parque das Palmeiras - CEP 48430-000 - Paripiranga – Bahia.

8. Quadro de ofertas de disciplinas para o semestre 2018-1:

Jacobina (BA)
Anatomia humana
Antropologia
Bases biológicas aplicadas à educação física
Bioquímica
Cálculo I
Estruturas metálicas
Física básica
Fundações
História da educação
Histórica da educação física
Introdução à engenharia civil
Leitura e produção de texto
Matemática
Metodologia do trabalho científico
Novas tecnologias
Produção textual
Psicologia
Química geral
Recreação e lazer
Sociologia
Teoria geral da administração I
Teoria geral da administração II
Jeremoabo (BA)
Arte e educação
Avaliação e currículo
Didática
Estatística Aplicada
Fundamentos teóricos e metodológicos da alfabetização
Fundamentos teóricos e metodológicos da história
Gestão de micro e pequenas empresas
Gestão educacional
História antiga
História medieval
Instituições de direito público e privado
Introdução ao estudo da história
Língua Portuguesa
Matemática
Metodologia do trabalho científico
Profissionalização docente: trabalho e ética
Produção textual
Psicologia
Sociologia
Teoria e metodologia da história I
Teoria geral da administração I
Teoria geral da administração II
Lagarto (SE)

Anatomia humana I
Biologia celular e molecular
Cálculo I
Contabilidade geral
Desenho técnico
Economia
Estética e história da arte
Filosofia
Física básica
Fundações
Fundamentos da química e bioquímica
História da educação
História social da criança
Introdução ao estudo da arquitetura e urbanismo
Introdução ao estudo das ciências biológicas
Introdução à engenharia civil
Língua portuguesa I
Materiais e técnicas de construção
Metodologia do trabalho científico
Novas tecnologias
Parasitologia e microbiologia
Políticas e organização do sistema de saúde
Produção textual
Projeto de arquitetura I
Psicologia da educação
Sociologia
Teoria geral da administração I
Senhor do Bonfim (BA)
Cálculo I
Contabilidade geral
Direito trabalhista
Estruturas metálicas
Física básica
Fundações
Instituições de direito público e privado
Introdução à engenharia civil
Língua portuguesa I
Linguística I
Matemática
Metodologia do trabalho científico
Novas tecnologias e história da educação
Prática educativa III: voleibol, basquetebol e handebol.
Prática educativa IV: atletismo
Produção textual
Psicologia
Química geral
Recreação e lazer
Sociologia
Teoria da literatura II
Teoria geral da administração I

Teoria geral da administração II
Tucano (BA)
Arte e educação
Avaliação e currículo
Biologia celular e molecular
Cartografia
Contabilidade geral
Filosofia
Fundamento da química e bioquímica
História antiga
Instituições de direito público e privado
Introdução ao estudo das ciências biológica
Introdução ao estudo da história
Introdução ao estudo do direito
Introdução ao saber geográfico
Língua portuguesa I
Língua portuguesa II
Matemática
Metodologia do trabalho científico
Novas tecnologias
Prática educativa II (avaliação e currículo)
Produção textual
Psicologia da educação
Sociologia
Teoria do estado e ciência política
Teoria e metodologia da história I
Teoria geral da administração I
Teoria geral da administração II

9. Esta resolução será aplicada a todos os cursos ofertados pelas Faculdades Integradas AGES e
Centro Universitário UniAGES. Não contempla a Faculdade AGES de Medicina.
Paripiranga, 01 de março de 2018
José Wilson dos Santos
Reitor

