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PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  

 

1.PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso – FFMT, instituição de ensino superior, implantada no município de 

Cuiabá, capital do Estado do Mato Grosso, será mantida pela UNIÃO DAS FACULDADES FASIPE LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com seu Contrato Social protocolado na Junta 

Comercial do Estado do Mato Grosso, sob o nº 20130258810 em 28 de fevereiro de 2013 e CNPJ sob o nº 

17.517.109/0001-01. 

 

1.1 Concepção 

O Projeto Pedagógico Institucional constitui um documento de grande relevância para a Faculdade Fasipe 

Mato Grosso, mediante o qual explicita seu posicionamento a respeito de sociedade, de educação e de 

ser humano e assegura o cumprimento de suas políticas e ações. O projeto, muito mais que um 

documento técnico-burocrático é considerado um instrumento de ação política e pedagógica que garante 

“uma formação global e crítica para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o 

exercício da cidadania, a formação profissional e o pleno desenvolvimento pessoal”1.  

O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Fasipe Mato Grosso procura construir coletivamente 

uma identidade que reflita a visão de homem, sociedade, educação e instituição que constituem o 

sustentáculo para as múltiplas ações pedagógicas que promovem a construção do conhecimento. 

 

1.2 Inserção Regional 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso está localizada na Região Centro-Oeste do país, no Estado do 

Mato Grosso, tendo seu limite territorial circunscrito ao município de Cuiabá.   

O Estado de Mato Grosso ocupa estratégica posição geopolítica em relação às Américas, é o 

centro da América do Sul e Portal da Amazônia. Com uma população de 3.224.357 habitantes 

(Estimativa/IBGE, 2014), é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, com a área de 903.378 km2, 

representando 10,55% do território nacional. Composto por 141 municípios, Mato Grosso destaca-se pela 

diversidade de seus recursos naturais caracterizados por três ecossistemas distintos: o pantanal, o cerrado 
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e o amazônico, como também pelas bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia-

Tocantins que banham o Estado. Porém, apesar de todo esse potencial, não deixa de sofrer as 

consequências econômicas, sociais e políticas que estão ocorrendo no mundo, com todas as 

oportunidades e desafios que lhes são inerentes.  

Porém, apesar de todo esse potencial, não deixa de sofrer as consequências econômicas, sociais 

e políticas que estão ocorrendo no mundo, com todas as oportunidades e desafios que lhes são inerentes.  

A ocupação territorial em Mato Grosso não foi diferente da história do desenvolvimento brasileiro. 

O ouro e as pedras preciosas deram origem à exploração de grande parte do território nacional, e 

consequentemente dos sertões mato-grossenses. O trabalho de exploração estabeleceu pilares 

fundamentais na história de Mato Grosso, mas a atividade agropecuária desenvolveu-se paralelamente, 

pois tinha a função de abastecer a população. O Presidente Getúlio Vargas na sua política de “ocupação 

de espaços vazios” lança a iniciativa denominada “marcha para o oeste”. A agricultura foi a base dessa 

política de colonização e povoamento, que se acelerou a partir da década de 60. A abertura das BRs 163 e 

364 teve o propósito de facilitar o grande fluxo migratório para o Estado, interligando Mato Grosso a outras 

regiões. Goianos, mineiros e nordestinos, predominantemente, desbravavam o sertão mato-grossense em 

busca de diamantes, pastagens e outras fontes de vida; enquanto que a “marcha para o norte” trouxe os 

gaúchos, catarinenses e paranaenses, que colonizaram o norte do Estado. Nesta região predominou a 

extração da madeira e do ouro. 

O crescimento populacional em Mato Grosso, portanto, tem sido muito influenciado pelo processo 

migratório. No período de 1970 a 1980, a população cresceu 90,13% e a migração quase 156%. Ainda em 

1980, portanto após a separação do Estado, os dados do Censo Demográfico apontavam um crescimento 

de quase 85% de pessoas que haviam migrado há menos de 10 anos. 

Entre 1991 e 2000, a população de Mato Grosso cresceu a uma taxa média anual de 2,38%. No 

Brasil, esta taxa foi de 1,02% no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização da UF passou de 

73,26% para 79,37%. Entre 2000 e 2010, a população de Mato Grosso cresceu a uma taxa média anual de 

1,94%. No Brasil, esta taxa foi de 1,01% no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização da UF 

passou de 79,37% para 81,80%. Em 2010 viviam na UF, 3.035.122 pessoas. 
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Além do crescimento populacional, Mato Grosso pode ser considerado como o celeiro do mundo 

sendo o maior produtor nacional de grãos e recordista em rebanho bovino.  

Nos últimos anos os investimentos em infraestrutura e logística acabaram por atrair mais empresas 

para o estado de Mato Grosso. O setor industrial está se instalando para processar o grande volume de 

matéria prima e isso tem agregado valor à produção, gerado emprego e renda, acabando por fortalecer as 

cadeias produtivas e colocar Mato Grosso como um dos maiores índices de crescimento econômico do 

Brasil nos últimos anos. 

A economia do Estado do Mato Grosso tem como principal atividade a agricultura, embora a 

pecuária e o extrativismo tenham bastante destaque. O Mato Grosso é o maior produtor de algodão e de 

soja do Brasil. É destaque também na produção de girassol. Os índices de produtividade no Estado 

superam a média nacional, chegando a alcançar os níveis de produtividade da produção norte-americana. 

Toda essa produtividade é resultado de uma agricultura moderna, mecanizada e de precisão. O rebanho 

bovino no Estado está entre os maiores do Brasil, competindo principalmente com seus vizinhos, da 

mesma região. A criação de suínos também é expressiva. O extrativismo, tanto vegetal como mineral, são 

de grande importância para a economia do Estado. O extrativismo vegetal tem como principais produtos a 

madeira, a borracha e a castanha-do-pará. A madeira extraída na região tem alto valor comercial, como o 

jacarandá preto, angico, aroeira, peroba, canela, jequitibá, entre outras. O ouro, o calcário e o estanho são 

os principais produtos do extrativismo mineral. A indústria mato-grossense é voltada ao setor alimentício e 

principalmente metalúrgico. O turismo ecológico é um dos setores que mais cresce, graças à natureza 

exuberante de locais como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães. 

O governo espera, para a década atual, a mobilização de investimentos de bilhões de reais no 

Estado de Mato Grosso, a maioria voltada para a agroindústria, especialmente, a produção de etanol, 
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bebidas, beneficiamentos de grãos e de frutos, incluindo a castanha de caju. Na produção de etanol 

merecem destaques os projetos da indústria Cluster Bioenergia com investimentos de aproximadamente 

de R$ 2,8 bilhões em três destilarias e 180 mil hectares plantados com cana-de-açúcar; um grupo de 

empresários com US$ 3 bilhões e 85 mil hectares plantados com cana-de-açúcar e 10 mil hectares de 

eucalipto, BrencoPoliduto e Usina com investimentos de R$ 2,8 bilhões. 

O Estado contribui, atualmente, com 5,52% das exportações brasileiras e exportou, em 2010, 

cerca de US$ 8,45 bilhões. A maior parte das exportações mato-grossenses é de produtos alimentícios, 

principalmente grãos que atendem à crescente demanda mundial. 

Resultados recentes (2001 – 2010) apontam saldos expressivos na balança comercial do Estado 

de Mato Grosso, que passou de US$ 1,26 bilhões em 2001 para mais de US$ 7,4 bilhões em 2010. 

Junto com o crescimento populacional, cresceram também os problemas sociais e econômicos de 

Mato Grosso. Apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para se chegar a um indicador 

ideal na área social. A garantia de emprego e renda, educação, segurança, saúde e lazer, saneamento e 

habitação é condição básica para o exercício da cidadania e da justiça. Porém, enquanto os índices das 

outras áreas vêm aumentando de forma significativa, a violência é o fator que tem afetado toda a 

sociedade de forma mais contundente; é uma questão que urge por soluções práticas, rápidas e eficazes. 

Desta forma, fomentar e difundir a educação superior no estado é condição salutar para o 

desenvolvimento das pessoas e consequentemente da região onde estas pessoas estão inseridas. 

O município de Cuiabá, localizado na mesorregião Centro-Sul Mato-Grossense, integra a 

microrregião Cuiabá. A microrregião, com uma área de 28.135,446 km2, é composta por 05 (cinco) 

municípios, a saber: Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do 

Leverger e Várzea Grande. A microrregião Cuiabá possui população de 551.098 habitantes no último 

Censo (IBGE, 2010), sendo que a população estimada em 2018 chega a 607.153 pessoas (IBGE, 2018). 

O processo de urbanização, iniciado no final dos anos 30 do século passado, intensificou-se na 

década de 60, quando Cuiabá passou à condição de polo de apoio à ocupação da Amazônia meridional 

brasileira, sendo chamada de “Portal da Amazônia”. A população aumentou consideravelmente, ocorrendo 

a conurbação com o município vizinho de Várzea Grande. 

O município é cercado por três grandes biomas: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal; está próximo 

da chapada dos Guimarães e ainda é considerado a porta de entrada da floresta amazônica. A vegetação 
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predominante no município é a do cerrado, desde suas variantes mais arbustivas até as matas mais 

densas à beira dos cursos d'água. 

A economia de Cuiabá, hoje, está concentrada no comércio e na indústria. No comércio, a 

representatividade é varejista, constituída por casas de gêneros alimentícios, vestuário, eletrodomésticos, 

de objetos e artigos diversos. O setor industrial é representado, basicamente, pela agroindústria. Muitas 

indústrias, principalmente aquelas que devem ser mantidas longe das áreas populosas, estão instaladas no 

Distrito Industrial de Cuiabá, criado em 1978. Na agricultura, cultivam-se lavouras de subsistência e 

hortifrutigranjeiros. 

O município, com um produto interno bruto de 12,4 bilhões de reais em 2011, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, respondeu por 17,4% do total do produto interno bruto 

estadual, ocupando a primeira posição no ranking mas ainda estando a baixo de Campo Grande e Goiânia. 

Contudo, possui um PIB per capita de R$23.690,82, correspondendo como a 10° maior entre as capitais 

do país e a melhor entre as capitais do Centro-Oeste (com exceção do Distrito Federal). 

Ainda, Cuiabá é um importante centro educacional de nível médio e superior do estado do Mato 

Grosso. 

 

1.3 Princípios Filosóficos Gerais  

O Projeto Pedagógico Institucional é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que 

norteará as práticas acadêmicas da Faculdade Fasipe Mato Grosso, tendo em vista sua trajetória histórica, 

inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos.  

O projeto, resultado de uma construção coletiva do corpo social da Faculdade Fasipe Mato Grosso, 

conjuga o PPI com o Plano de Desenvolvimento institucional – PDI, considerando que, apesar da 

diversidade de caminhos, não há distinção hierárquica entre eles, devendo ambos constituir um processo 

dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão com o contexto da Instituição. O 

PDI, em consonância com o PPI, e com os projetos pedagógicos dos cursos – PPCs, deve demonstrar 

como a IES pretende concretizar seu projeto educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos 

períodos de tempo definidos, e os recursos humanos e materiais necessários à manutenção e 

desenvolvimento das ações propostas. 

Do ponto de vista do conhecimento e do saber, a Faculdade Fasipe Mato Grosso procurará refletir 

e incorporar as mais recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto de vista do desenvolvimento 
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regional, buscará promover a sua contribuição para as necessidades do mercado de trabalho, sem, 

contudo, perder de vista o perfil do egresso que pretende formar.  

Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão de mundo e do papel da educação superior, ao 

mesmo tempo em que explicita o papel da Instituição e sua contribuição social nos âmbitos regional e 

nacional, por meio do ensino, da investigação científica e da extensão na busca da articulação entre o real 

e o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da identidade da Instituição, materializados 

no seu fazer específico, cuja natureza consiste em lidar com o conhecimento, e que deve delinear o 

horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, a um período de gestão. 

Os fundamentos do PPI da Faculdade Fasipe Mato Grosso orientarão o projeto educativo de forma 

articulada e não deixarão à margem os compromissos sociais da Instituição. O cotidiano educacional 

mediante o exercício do princípio da liberdade de ensino se complementará com os compromissos sociais 

e conferirá ao PPI o caráter plural da Instituição. Assim, os fundamentos do processo educativo criarão as 

condições para que o PPI possa legitimamente materializar-se, articulando a pluralidade de ideias e 

propostas que caracterizarão a Faculdade Fasipe Mato Grosso. 

Na construção do PPI teve-se como pressuposto que um projeto educativo é parte indissociável 

dos projetos sociais e culturais que o compõem. Entre suas características básicas estão:  

I. Identificar uma proposta pedagógica; 

II. Entender o “ser humano” como foco de sua concepção;  

III. Orientar-se por uma visão educativa e em um estilo de ensino-aprendizagem;  

IV. Comprometer os contextos social, econômico e cultural no qual se desenvolve o processo 

educacional;  

V. Pautar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnico-administrativos. 

Para elaboração do PPI tomou-se como referência o Plano Nacional de Graduação, proposto pelo 

Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras – FORGRAD; as propostas de 

reformulação para a educação superior divulgadas pela UNESCO por meio do documento “Tendências da 

Educação Superior para o Século XXI”; a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/2001; 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei nº 10.861, de 14/04/2004); além 

das diversas normatizações do Ministério da Educação sobre a nova ótica do ensino superior. 

Dessa forma, os princípios filosóficos gerais que orientarão o desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico Institucional são:  
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I – igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;  

II – liberdade de aprender, ensinar, investigar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – valorização do profissional da educação; 

VI – gestão democrática do ensino, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, 

dos quais participarão os segmentos da comunidade acadêmica e representantes da comunidade; 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII – valorização da experiência extra acadêmica; 

IX – vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais. 

 

2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 
A Faculdade Fasipe Mato Grosso, para concretizar sua missão, atuará nas atividades acadêmicas 

de ensino, incentivo a investigação científica e extensão, firmando-se como Instituição capaz de interagir 

na busca de soluções para o desenvolvimento da sociedade e da região.  

O PDI da Faculdade Fasipe Mato Grosso possui as políticas institucionais e são desenvolvidas 

ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial, de modo transversal aos cursos ofertados, ampliando as competências dos egressos e 

ofertando mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade. 

As atividades de ensino, extensão e de gestão desenvolvidas na Faculdade Fasipe Mato Grosso 

contemplam a responsabilidade social e o estímulo à cultura em seus valores, especialmente no que se 

refere à sua contribuição para a inclusão, o desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

As atividades de iniciação artística e cultural, a defesa do patrimônio artístico e a difusão das 

produções discentes são regidas na IES pelos seguintes princípios: liberdade de expressão, criação e 

fruição; respeito à diversidade cultural; respeito aos direitos humanos; direito de todos à arte e à cultura; 

direito à memória e às tradições; responsabilidade socioambiental; valorização da produção artística e da 

cultura como atividades acadêmicas e vetores do desenvolvimento sustentável. 

Em consonância com os objetivos do Plano Nacional de Cultura, a Faculdade Fasipe Mato Grosso 

desenvolve ações no sentido de: reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional e 
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brasileira; proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial regional; valorizar e 

difundir as criações artísticas e os bens culturais; propiciar o acesso à arte e à cultura; estimular a 

presença da arte e da cultura no ambiente educacional; estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno 

dos valores simbólicos; estimular a sustentabilidade socioambiental; reconhecer os saberes, 

conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus detentores. 

A IES estimula participações docentes e discentes em atividades de ensino e extensão, e em 

eventos culturais e artísticos, internos e externos; envolvendo aspectos de diversidade, direitos humanos e 

da igualdade étnico-racial, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação superior, atividade intencional da prática 

social, que imprime ao desenvolvimento individual um caráter social, visando potencializar essa atividade 

humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. 

A Educação Ambiental na Faculdade Fasipe Mato Grosso visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao bem-estar, a justiça e a equidade 

socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído. 

Nos termos da Resolução CNE/CES nº 2, de 15 de junho de 2012, a inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação Ambiental nos currículos dos cursos ocorre: pela transversalidade, mediante 

temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental; como conteúdo dos 

componentes constantes do currículo; pela combinação de transversalidade e de tratamento nos 

componentes curriculares. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso empenha-se em enfrentar o desafio de romper ciclos de 

pobreza, agravados pelo não acesso à educação superior. 

Adicionalmente, nas atividades de ensino e extensão a Faculdade Fasipe Mato Grosso cumpre as 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena - Lei nº 9.394/1996, com a redação dada 

pelas Leis nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008; e da Resolução CNE/CP n° 01/2004, fundamentada no 

Parecer CNE/CP nº 03/2004; da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e das Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos - Parecer CNE/CP n° 08/2012, Resolução CNE/CP n° 01/2012. 

Desta forma, com o objetivo de divulgar e produzir conhecimentos, bem como de atitudes, posturas 

e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 
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negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, 

na busca da consolidação da democracia brasileira, a Faculdade Fasipe Mato Grosso incluiu nos 

conteúdos de disciplinas e atividades curriculares do(s) curso(s) que ministra a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. 

Nos cursos de graduação, para compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 

sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional, o graduando é 

formado para considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o 

espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social. 

E a Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, foi considerada na construção do PDI, 

PPI e do PPC dos cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso, no ensino, na extensão, bem como nos 

diferentes processos de avaliação. 

No que tange a pós-graduação, convém mencionar ainda que os cursos de pós-graduação em 

nível de especialização são criados e organizados pela Faculdade Fasipe Mato Grosso, abertos a 

portadores de diploma de graduação ou equivalente, que satisfaçam os requisitos exigidos em cada caso, 

destinam-se à formação de especialistas mediante o aprofundamento ou ampliação dos estudos superiores 

em áreas específicas do conhecimento ou treinamento em técnicas especializadas, e em atendimento às 

demandas socioeconômicas da região de inserção da Faculdade Fasipe Mato Grosso. 

 

2.1.  Política de Ensino 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso ao definir os termos da sua política para o ensino superior toma 

como ponto de partida a compreensão de que esta se insere em um contexto multifacetário, marcado por 

transformações econômicas, sociais e culturais. À luz desse entendimento e das orientações formuladas 

no interior da política educacional brasileira, a Faculdade Fasipe Mato Grosso elegeu como sua função 

primeira empreender um processo educativo que contribua para o pleno desenvolvimento do aluno, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua formação profissional.  

Almeja, dessa forma, formar pessoas de visão transcendente aos aspectos técnicos da sua área 

de atuação, capazes de aplicar o conhecimento produzido, mas também de criticá-lo e oferecer soluções 

práticas diante das mudanças que se apresentam.  

Nesse sentido, abandona a formação estritamente técnica e de caráter “enciclopédico”, baseada 

em procedimentos e métodos de ensino que privilegiam a memorização e a apreensão acrítica de 
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conceitos e valores, para se estruturar em torno de uma proposta avançada, tendo por base inovações de 

caráter pedagógico que buscam a formação de consciências criativas e não repetidoras de conteúdos. 

A ação do ensino é fundamentada na construção de um processo de socialização do 

conhecimento. O ensino deve permitir um crescimento progressivo do conhecimento, dinâmico como um 

processo estrutural de construção. Deve-se priorizar a articulação entre teoria e prática através de ações 

propostas tanto em nível curricular e em atividades complementares, quanto pelo envolvimento dos 

docentes e a integração das diversas áreas do conhecimento. 

 

2.1.1. Política de Ensino de Graduação e a Proposta para Promoção da Autonomia Acadêmica na 

Implantação dos Projetos Pedagógicos Dos Cursos 

A delimitação da autonomia acadêmica da Faculdade Fasipe Mato Grosso está contida no 

parágrafo único do artigo 1º do seu Regimento, que dispõe que a Instituição possui sua autonomia limitada 

pela legislação de ensino superior vigente. As atribuições deliberativas e normativas dos órgãos colegiados 

da Faculdade Fasipe Mato Grosso são compatíveis com a autonomia acadêmica na implantação dos 

projetos pedagógicos dos cursos da IES. 

Compete ao Conselho Administrativo Superior, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa que conta com a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica (inclusive 

representantes docentes e discentes), deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou 

extinção de cursos de graduação, pós–graduação e sequenciais, suas vagas, planos curriculares, aprovar 

projetos pedagógicos dos cursos e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da legislação vigente. 

Portanto, observadas as limitações de autonomia da Instituição, o ensino de graduação deve estar 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, buscando formar profissionais capazes de 

incorporar uma sociedade mais humanitária, atuando sobre grupos populacionais e/ou indivíduos no 

atendimento de suas necessidades. 

Para tanto, é necessário considerar o egresso como agente transformador do processo social, com 

formação humanística, crítica e reflexiva, com competência técnica, científica e política, baseada em 

princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 

atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

representam orientações para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPCs. As propostas de 
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formação são construídas a partir das competências básicas e devem ser pautadas na organização de 

conhecimentos e habilidades, na capacidade de relacionar a teoria com a prática e na preparação para o 

trabalho e a cidadania. 

Focada nessas premissas norteadoras, a política de ensino da Faculdade Fasipe Mato Grosso 

estará pautada nas seguintes diretrizes: 

 Estímulo a formação generalista, interdisciplinar e pluralista, respeitada a especificidade do 

conhecimento; 

 Incentivo a sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os desafios de 

renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

 Fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando a investigação científica individual e 

coletiva, assim como os estágios, as atividades complementares e a participação em atividades de extensão; 

 Articulação entre o ensino, a investigação científica e a extensão; 

 Avaliação periódica das atividades desenvolvidas; 

 Acompanhamento dos egressos. 

 

2.2. Política de Investigação científica  

Apesar da natureza institucional de “Faculdade”, a Faculdade Fasipe Mato Grosso incentivará 

atividades de investigação científica nas suas áreas de atuação acadêmica, desenvolvendo ações que 

proporcionem contribuições teóricas e práticas ao ensino e à extensão. 

As atividades de investigação científica estarão voltadas para a resolução de problemas e de 

demandas da comunidade na qual está inserida e alinhada a um modelo de desenvolvimento que 

privilegia, além do crescimento da economia, a promoção da qualidade de vida. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso incentivará a investigação científica  através: 

I – Do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer atividade didático-

pedagógica; 

II – Da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, documentação e 

divulgação científica e da realização dos trabalhos de conclusão de curso; 

III – Da formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

IV – Do intercâmbio com instituições científicas; e  

V – Da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e 

encontros. 
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A busca pelo desenvolvimento da investigação científica deverá ser desenvolvida por todos os 

cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso, com vistas ao desenvolvimento da investigação científica , 

envidará esforços no sentido da fixação de professores, inclusive através de mecanismos de estímulo, 

tornando-os disponíveis a essa atividade, sem prejuízo dos seus trabalhos no campo do ensino. 

As atividades de investigação científica  em curso serão coordenadas pelas coordenações de 

cursos em parceira com a Coordenação de Planejamento e Extensão. 

Para executar as atividades de investigação científica a Faculdade Fasipe Mato Grosso poderá 

alocar recursos próprios de seu orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes. 

 

2.3. Política de Extensão 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso desenvolverá atividades de extensão, compreendendo 

atividades que visam promover a articulação entre a Instituição e a comunidade, permitindo, de um lado, a 

transferência para sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e 

investigação científica , assim como, a captação das demandas e necessidades da sociedade, pela 

Instituição, permitindo orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.  

As atividades extensionistas têm como objetivos:  

 Articular o ensino e a investigação científica com as demandas da sociedade, buscando o 

compromisso da comunidade acadêmica com interesses e necessidades da sociedade organizada, em todos os 

níveis (sindicatos, órgãos públicos, empresas, categorias profissionais, organizações populares e outros 

organismos); 

 Estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, visando uma 

produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente interação entre teoria e 

prática; 

 Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na vida da 

Instituição de Ensino Superior; 

 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social e 

política, formando profissionais-cidadãos; 

 Participar criticamente das propostas que visem o desenvolvimento regional, econômico, social e 

cultural; 

 Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares; 
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 Favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar privilegiado para 

o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela interação recíproca de professores, 

alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora dos muros da Instituição de Ensino 

Superior. 

De acordo com o Regimento da Faculdade Fasipe Mato Grosso, os programas de extensão, 

articulados com o ensino e investigação científica , serão desenvolvidos sob a forma de atividades 

permanentes em projetos. 

As atividades de extensão, no âmbito da Faculdade Fasipe Mato Grosso, serão realizadas sob a 

forma de: 

 Cursos de Extensão: são cursos ministrados que têm como requisito algum nível de escolaridade, 

como parte do processo de educação continuada, e que não se caracterizam como atividades regulares do ensino 

de graduação; 

 Eventos: compreendem ações de interesse técnico, social, cientifico, esportivo e artístico como 

ciclo de estudos, palestras, conferencias, congressos, encontros, feira, festival, fórum, jornada, mesa redonda, 

reunião, seminários e outros. 

 Programas de Ação Contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e a integração com 

Instituições de Ensino; 

 Prestação de Serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e outras atividades 

não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e materiais da Faculdade. 

A extensão deverá ser desenvolvida em todos os cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso, 

envolvendo professores e alunos. Deverá traduzir-se em ações concretas que rompam com o elitismo e 

atendam às necessidades da população. 

As atividades de extensão serão coordenadas pelo Centro de Planejamento e Extensão que tem 

por finalidade estimular e promover as atividades de investigação científica  e extensão na Faculdade 

Fasipe Mato Grosso, dando-lhes o necessário suporte.  

Para executar as atividades de extensão a Faculdade Fasipe Mato Grosso poderá alocar recursos 

próprios de seu orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes. 
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2.4. Políticas de Inclusão Social e educação inclusiva (Política de Acessibilidade) 

A política de inclusão social estabelecida pela Faculdade Fasipe Mato Grosso tem como objetivo 

principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente discriminados, 

tendo como perspectiva básica direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos.  

A educação inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Implica não 

apenas o acesso à educação, mas principalmente, a permanência na Instituição de pessoas portadoras de 

necessidades especiais, sem qualquer tipo de discriminação. Exige o atendimento, em condições 

igualitárias a despeito das características, desvantagens ou dificuldades que essas pessoas possam 

apresentar. 

A proposta de inclusão social da Faculdade Fasipe Mato Grosso fundamenta-se, prioritariamente, 

na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem 

comprometimento do critério de mérito como legitimador desse acesso. Dessa forma, a inclusão social não 

se refere apenas à questão racial e, por esta razão, tem de ser vista de forma mais abrangente, 

envolvendo padrão econômico e necessidades especiais. 

São objetivos da política de inclusão social:  

 Ampliar as possibilidades de acesso e a permanência de alunos negros e afrodescendentes; a 

alunos de baixa renda, que não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua formação superior; e a 

alunos egressos de escolas públicas; 

 Possibilitar o acesso e a permanência de alunos portadores de necessidade especiais, em 

igualdade de condições com as demais pessoas;  

 Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que dificultam o acesso e a 

permanência ao ensino superior. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso também desenvolverá uma política de apoio aos alunos 

carentes. Por meio de várias ações, a Instituição facilitará a continuidade de estudos de seus alunos 

mediante um plano de incentivos financeiros, que abrange uma política de concessão de bolsas de estudos 

e descontos diversos. Todos os descontos e benefícios concedidos pela Instituição serão vinculados ao 

desempenho acadêmico do aluno e seguem regras próprias para cada caso. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso também faz parte do Programa de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior – FIES, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento 

concedido, e a sua adesão ao Programa Universidade para Todos – ProUni, viabilizando mais um 

mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa renda sem diploma de nível superior. 



 
Mantida pela FACULDADE FASIPE MATO GROSSO. 
Credenciada pela Portaria MEC nº 1.099 de 27/11/2015, publicada no DOU de 30/11/2015. 

 

 18 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso apoiará seus alunos em suas dificuldades de aprendizagem, 

orientando-os e estimulando-os a superá-las mediante o acompanhamento de professores, Coordenadores 

de Curso, Núcleo Docente Estruturante, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e também por meio de 

oferecimento de cursos e oficinas de nivelamento e recuperação. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso, em sintonia com as novas demandas apresentadas pelo avanço 

da tecnologia da informação e com as políticas governamentais para o setor, desenvolverá uma política de 

inclusão digital, como estratégia específica de inclusão social. 

A política de inclusão digital da Faculdade Fasipe Mato Grosso possui os seguintes objetivos: 

 Contribuir para o processo de inclusão digital de forma integradora, envolvendo a construção do 

conhecimento e o desenvolvimento da pessoa; 

 Garantir o direito à comunicação em redes de computadores aos cidadãos que não possuam 

condições financeiras para adquirir equipamentos e serviços que a propiciem; 

 Estabelecer mecanismos democráticos de acesso à informação e às novas tecnologias; 

 Incentivar o processo permanente de auto aprendizado e de aprendizado coletivo em tecnologias 

de tratamento da informação; 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso adotará ainda políticas de educação inclusiva voltadas para 

pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que 

apresentam alguma deficiência. 

Para tanto, está empenhada em promover o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade, 

conforme determinação da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e do Decreto nº 5.296/2004 e do Decreto nº 5.626/2005, que a regulamentam.  

 

2.5. Políticas de Educação Ambiental 

O Programa de Educação Ambiental da instituição foi pensado para ser desenvolvido como um 

instrumento estratégico de gestão e educação. Estratégico por dois grandes motivos: primeiro, por sua 

transversalidade, incluindo e integrando as contribuições dos diversos atores da comunidade acadêmica e 

da sociedade; e, segundo, pelo aprofundamento das questões próprias da área, ambas voltadas para o 

aperfeiçoamento da educação ambiental na Instituição. 
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As atividades de educação ambiental não podem se limitar a organizar conteúdo específico da 

área ou a elaborar estratégias de disseminação da informação de qualidade, ainda que sejam 

componentes indispensáveis de um programa de educação ambiental. 

O que se deseja desta Política é que seja instrumento de transformação, de instauração de novas 

lógicas e da inauguração de um ciclo virtuoso na forma como construímos o ambiente em que vivemos.  

Nos processos de Educação Ambiental descobrimos muito cedo a importância do conhecimento da 

realidade socioeconômica e dos processos naturais, mas descobrimos também que é o afeto o elemento 

essencial capaz de gerar compromisso com a dinâmica da sociedade e com sua emancipação para 

alcançar lógicas sustentáveis. 

Assim, a Política Ambiental não como um fim em si mesmo, mas como estimulante começo de um 

novo tempo que deve ser acompanhado e aperfeiçoado constantemente através de processos transversais 

de comunicação e de avaliação coletivos, que fortaleçam a criticidade, a autonomia e o envolvimento de 

todos os setores da Instituição, na condição inalienável de atores e autores em busca da sustentabilidade. 

O objetivo desta Política é realizar, orientar e fortalecer ações de educação ambiental na sua rica e 

complexa diversidade, bem como subsidiar todo e qualquer futuro projeto, ação ou programa que venha a 

ser criado e implantado na Instituição.   

Em sintonia com a Política Nacional de Educação Ambiental, esta Política está pautada nos 

princípios e diretrizes da educação ambiental que orientam uma execução com ênfase na comunicação, 

transversalização e avaliação, considerados eixos estruturantes para a elaboração de ações, programas e 

projetos de educação ambiental. 

Os princípios básicos para a Educação Ambiental na instituição, dentre outros são:  

I - a equidade social, envolvendo os diversos grupos sociais que compõem a comunidade 

acadêmica da IES, de forma justa, participativa e democrática nos processos educativos;  

II - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

III - a solidariedade e a cooperação entre os indivíduos na troca de saberes em busca da 

preservação de todas as formas de vida e do ambiente que integram;  

IV - a corresponsabilidade e o compromisso individual e coletivo no desenvolvimento de processos 

de ensino e aprendizagem voltados à sustentabilidade; 

V - os enfoques humanísticos, holísticos, democráticos e participativos;  

VI - o respeito e a valorização à diversidade, ao conhecimento tradicional e à identidade cultural;  
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VII - a reflexão crítica sobre a relação entre indivíduos, sociedade e ambiente; 

VIII - a contextualização do meio ambiente considerando as especificidades locais, regionais, 

territoriais, nacionais e globais e a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 

sob o enfoque da sustentabilidade; 

IX - a sustentabilidade como garantia ao atendimento das necessidades das gerações atuais, sem 

comprometimento das gerações futuras, valorizadas no processo educativo; 

X – a dialógica, como abordagem para a construção do conhecimento, mantendo uma relação 

horizontal entre educador e educando, com vistas à transformação socioambiental;  

XI - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da multi, inter, 

transdisciplinaridade e até mesmo a transinstitucionalidade. 

 

2.6. Políticas Institucionais Voltadas a Valorização das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena 

Educar significa, dentre outros aspectos, reconhecer a realidade exterior ao ambiente escolar. 

Significa admitir que os modelos econômico e social aos quais estamos atrelados interferem nas 

concepções de homem e de mundo e nas relações interpessoais. Portanto, a prática docente deve trazer 

em seu bojo inúmeras questões não só de ordem metodológica, mas antes disso, questões ideológicas e 

psicossociais. 

Nesse caso, a identificação de práticas de discriminação racial no contexto da educação 

representa a necessidade de uma análise ampla da questão e a urgência em desvelar o discurso 

pedagógico que mesmo indicado a linha da igualdade, sustenta ações que lhe são contraditórias. Essa 

abordagem, por ser diferenciada, vem contribuir para a identificação das formas pejorativas de construção 

das imagens e autoimagens de negros e negras, o que certamente exerce influência nas formas de 

relacionamento interpessoal e intergrupal. 

A existência de um currículo monocultural, que ignora a identidade cultural do povo negro e 

perpetua uma espécie de escravidão mental, é a revelação de uma das principais falácias em que está 

alicerçada a educação brasileira. Assim sendo, podemos afirmar a existência de um não racismo de 

ocasião, explicitado em ações equivocadas que, por serem pontuais, não representam provocações 

suficientes na luta pela conquista de espaços travada há tempos pela comunidade negra. 
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Se por um lado há um notável avanço na implementação de políticas públicas de caráter étnico-

racial no Brasil, não podemos perder de vista as inúmeras dificuldades enfrentadas para a 

operacionalização de tais medidas legais. A esse respeito, consideramos o contexto da formação docente 

que – seja em nível universitário ou no espaço das redes de ensino - geralmente indica um silenciamento a 

respeito das questões relativas à diversidade étnico-racial e à afirmação da cultura afro-brasileira. Tal 

lacuna emperra as possibilidades de abordagem pedagógica da questão racial, assim como o 

enfrentamento de situações de racismo na escola. 

É por tratar tais questões como fundamentais que a instituição contempla a Educação e Relações 

Étnico-raciais nos conteúdos curriculares de seus cursos, como forma de contribuir para desvelar o 

discurso pedagógico, buscando levantar e analisar as representações sociais sobre os negros na 

sociedade brasileira e seus reflexos no contexto escolar. 

 

2.7. Políticas Institucionais Voltadas a Valorização das Ações Afirmativas de Defesa e Promoção 

dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-Racial 

As discussões sobre a Educação em Direitos Humanos eclodiram na década de 1980, no seio dos 

movimentos sociais que não só lutavam por educação, mas também por outros direitos sociais como 

saúde, moradia, luta pela terra e outros direitos de natureza similar. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006) incorpora o princípio do 

empedramento dos grupos sociais, entendido como um conhecimento experimentado sobre os 

mecanismos que podem melhor defender e garantir os Direitos Humanos. 

Trabalhar a dimensão ética da Educação em Direitos Humanos implica na promoção da educação 

para a cidadania ativa; construção de uma prática educativa dialógica, participante e democrática, 

compromissada com a construção de uma sociedade que tenha por base a afirmação da dignidade de toda 

pessoa humana. 

Os educadores, promotores e defensores de direitos, partem do princípio de que a defesa do 

direito é necessária à promoção da justiça. A Educação em Direitos Humanos não pode ficar indiferente à 

violação de direitos e ao sofrimento do povo. Os educadores a partir do momento que se propõem à tarefa 

de educar estão se assumindo como promotores e defensores de direitos. É preciso desenvolver no 

profissional da educação, seja na sua formação inicial ou continuada, a compreensão da natureza singular 
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do direito à educação como um Direito Humano, que promove o acesso a outros direitos e à importância do 

seu papel na garantia desses direitos. 

Portanto, estão inseridos nas estruturas curriculares dos cursos ofertados na IES, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme a determinação da Resolução nº 

1, de 30 de maio de 2012. 

 

2.8. Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da Memória 

Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso entende que a responsabilidade social deve estar relacionada ao 

exercício da cidadania, diante isso, é necessário que as instituições de ensino incentivem a participação 

em projetos sociais, por meio do trabalho voluntário, da efetivação de parcerias e da realização de ações 

educacionais que contemplem o trato de problemas de cunho ambiental, social e de preservação.  

Diante isso, para a Faculdade Fasipe Mato Grosso a responsabilidade social é um compromisso a 

ser assumido por toda a comunidade da instituição, requisitando adoção de uma postura clara e 

transparente no que diz respeito aos objetivos e compromissos éticos da instituição, fortalecendo a 

legitimidade social de suas atividades, refletindo-se, positivamente, no conjunto de suas relações.  

 A Faculdade Fasipe Mato Grosso assume compromisso perene com aspectos relacionados a 

diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural, o que é retratado 

através da seguinte política:  

  Fortalecer o compromisso com a formação da consciência social de seus educandos a partir da 

incorporação de temas tais como relações étnico- raciais (e sua influência para a formação da sociedade 

brasileira), direitos humanos, educação ambiental, produção artística e valorização do patrimônio cultural, 

em projetos integradores desenvolvidos em todos os seus cursos de graduação;  

 Fomentar atividades artísticas e culturais em suas unidades e como parte das atividades 

acadêmicas, tais como o Evento Institucional O Negro;  

 Promover ações de responsabilidade social que envolvam o reconhecimento e valorização da 

região na qual a IES se localiza, fortalecendo a identidade cultural e histórica da região.  

 Incentivar o estabelecimento de diálogo com a comunidade interna e externa visando identificar os 

potenciais básicos para desenvolvimento de projetos voltados à defesa da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural.  

 Atuar junto a comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética e da cidadania.  
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 Efetivação de ações que atendam aos assuntos sociais, a formação de lideranças, 

desenvolvimento de oportunidades, integração de pessoas com projetos acadêmicos alinhados com o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. 

 

2.9. Política de Responsabilidade Social e desenvolvimento Econômico 

A formação superior é considerada primordial para a diminuição de desigualdades e promoção de 

justiça social, sendo estratégica para a produção de riqueza do país e desenvolvimento sustentável. 

Fazer da Faculdade Fasipe Mato Grosso um espaço de maior inclusão e equidade social, como 

perspectiva de democratização e impacto no mercado de trabalho, na economia e na sociedade, requer 

definir políticas de equidade, possibilitar novos mecanismos de apoio aos estudantes e analisar 

criticamente a formação proposta. Para estes fins, a Faculdade desenvolve ações que envolvam: 

a. estratégias de promoção de equidade, garantindo acesso e permanência para estudantes de 

baixa renda e para segmentos da população com menor taxa de acesso. A integração destes grupos à 

Faculdade Fasipe Mato Grosso é elemento-chave do seu processo emancipatório, como oportunidade de 

formação pessoal e também coletiva; 

b. estabelecimento de parcerias com os gestores locais e regionais, a fim de desenvolver 

atividades de ensino e extensão que resultem no aprimoramento e desenvolvimento da região; 

c. apoio ao estudante em sua trajetória formativa, em especial, os procedentes dos segmentos 

sociais de menor renda, como atividades de nivelamento, apoio psicopedagógico etc.; 

d. permanente atualização dos projetos pedagógicos dos cursos (PPCs), atendendo às exigências 

da legislação educacional e de modo a construir novos modelos educacionais, programas e alternativas de 

trajetórias que facilitem o acesso ao conhecimento. De outra forma, a atenção às demandas dos 

estudantes torna necessária à diversificação das estruturas acadêmicas. 

O compromisso social da Faculdade Fasipe Mato Grosso envolve a construção de uma sociedade 

mais justa, igualitária e inclusiva, capaz de promover o desenvolvimento econômico e social para todos os 

segmentos da população. Neste sentido, tal compromisso está vinculado também à formação e produção 

de conhecimentos voltados ao empreendedorismo e ao atendimento de demandas locais e regionais. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso tem ainda como política de responsabilidade social o 

atendimento à sua comunidade acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, estendendo esse 

atendimento às comunidades sociais do seu entorno, uma vez que colocara à disposição da sociedade os 

benefícios da produção intelectual e científica dos seus professores e alunos. 
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O trabalho desenvolvido pela Faculdade Fasipe Mato Grosso na área educacional refletirá o seu 

compromisso com a responsabilidade social. A Instituição tem como componentes da sua função social, 

entre outros:  

a) a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços prestados;  

b) a permanente promoção de valores éticos;  

c) a realização de programas de incentivos à comunidade acadêmica; 

d) o estabelecimento de parcerias com instituições públicas.  

Nas atividades de ensino serão incluídas, sempre que pertinente, no conteúdo dos componentes 

curriculares, temas de responsabilidade social. Além disso, serão realizados cursos e eventos diversos 

versando sobre a temática.  

As atividades de investigação científica serão voltadas para a resolução de problemas e de 

demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida, fortalecendo o compromisso institucional com 

o desenvolvimento da região.  

Na extensão, a Faculdade Fasipe Mato Grosso desenvolverá atividades sobre temas relevantes 

que tenham impacto de melhoria na sociedade quanto à inclusão social; desenvolvimento econômico e 

social; defesa do meio ambiente e memória cultural.  

A proposta de inclusão social da Faculdade Fasipe Mato Grosso fundamenta-se, prioritariamente, 

na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem 

comprometimento do critério de mérito como legitimador desse acesso. Dessa forma, a inclusão social não 

se refere apenas à questão racial e, por esta razão, tem de ser vista de forma mais abrangente, 

envolvendo padrão econômico e necessidades especiais. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso adotará ainda políticas de educação inclusiva voltadas para 

pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que 

apresentam alguma deficiência. 

De forma inovadora, o trabalho que desenvolve na área educacional reflete o seu compromisso 

com a responsabilidade social. O empenho em sua melhoria contínua, tendo como foco sempre o aluno e o 

desenvolvimento da região, tem caráter inovador. 
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2.10. Políticas de Gestão Acadêmica 

O modelo desenhado para a Faculdade Fasipe Mato Grosso dispõe de organização formal com 

estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder às 

necessidades da Instituição e às exigências modernas de gestão. Tal modelo permite ainda ampliar a 

transparência, a rapidez das respostas e a comunicação entre os segmentos que compõem a dinâmica 

institucional.  

As áreas de conhecimentos em que estão situados os cursos de graduação contarão com 

coordenações especificas e os cursos disporão de coordenadores próprios que darão cumprimento às 

Diretrizes Curriculares, controle de frequência de professores e alunos, distribuição de cargas horárias, 

projetos pedagógicos e outras questões essenciais na vida dos cursos, consequentemente, da gestão 

acadêmica. 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela formulação, 

deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, objetivando a qualidade da 

formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação das medidas. 

Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos com poucos níveis hierárquicos, uma vez 

que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a comunicação, exige menor controle 

burocrático, facilita a gestão de processos e de rotinas e a delegação de competências, podendo-se obter, 

em consequência, maior envolvimento dos corpos docente e discente, e técnico-administrativo. Essa 

estrutura permitirá instaurar processos de decisão mais ágeis, com participação dos diferentes segmentos 

que constituem a comunidade acadêmica, possibilitando aos setores autonomia e responsabilidade pelas 

decisões adotadas. 

No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja desenvolvida em 

todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de responder às demandas e às 

expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, quando se fizer necessário, as ideias e os 

conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças políticas, econômicas, sociais, demográficas e culturais que 

afetam a Instituição e o ensino superior; aperfeiçoar o processo de avaliação de modo a reunir estudos e 

orientações que subsidiem cientificamente a decisão e a implementação de medidas que conduzam à 

execução do PDI.  
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2.11. Gestão dos Cursos e os Processos de Avaliação Interna e Externa 

A gestão dos cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso é planejada levando em consideração a 

autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas, como insumos para aprimoramento 

contínuo do planejamento do curso, devendo haver apropriação dos resultados pela comunidade 

acadêmica e delineamento do processo avaliativo periódico do curso. 

Desta maneira, são considerados como mecanismos de avaliação interna e externa: 

a) Indicador de Desempenho da Coordenação de Curso 

Avaliação realizada pela própria coordenação fundada nas Funções a serem desenvolvidas pela 

Coordenação de Curso, compreendendo: Função Política, Função Gerencial, Função Acadêmica e Função 

Institucional. A avaliação será através da escala Likert. 

 

b) Instrumento de Avaliação Docente 

O Instrumento de Avaliação Docente será elaborado pela Direção Acadêmica da Fasipe e será 

aplicado ao Coordenador de Curso com o objetivo de deste avaliar o corpo docente de seu curso. Após a 

avaliação, o docente deverá assinar o instrumento de avalição tomando ciência e verificando os pontos nos 

quais devem ser melhorados. A avaliação será através da escala Likert. 

 

c) Reuniões e atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes do curso, com atribuições 
acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto 
Pedagógico do Curso de Graduação, em colaboração com o Colegiado de Curso.  

 

d) Reuniões e atuação do Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso, presidido pelo Coordenador, é órgão de caráter deliberativo e técnico-

consultivo, no âmbito do respectivo curso de graduação dos cursos superiores, em matérias técnico-

científicas e didático-pedagógicas. 

 

e) Acompanhamento ao Egresso 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso desenvolve um Programa de Acompanhamento dos Egressos, 

com o objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das 
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informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional às 

necessidades do mercado de trabalho. 

Ha mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a FFMT e seus egressos, 

e mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

 

f) Avaliação Institucional conduzida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA 

Para a Faculdade Fasipe Mato Grosso a autoavaliação é um importante instrumento para a 

tomada de decisão e dela resultará uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência, nos membros da comunidade 

acadêmica, de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro. 

 

g) Avaliações Externas 

A avaliação permite traçar diagnósticos e criar estratégias de enfrentamento de problemas que 

afetam a aprendizagem, assim, o uso dos dados das avaliações deve consistir em uma prática comum 

para assegurar a qualidade do curso de graduação. 

A avaliação externa possui como objetivo aferir a qualidade do ensino das instituições e possuem 

como instrumentos, a Avaliação Institucional Externa, o IGC, a Avaliação dos Cursos de Graduação, o 

ENADE, o CPC e a avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu realizada pela CAPES. 
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso entende, em sua organização didático-pedagógica, que o 

aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem e, de acordo com as suas políticas de ensino, 

definidas no PPI, busca, na sua organização, propiciar “estratégias de aprendizagem, ativando novos 

conhecimentos significativos aos futuros profissionais”. 

Pretende-se, assim, centrar o processo educativo na construção, na produção e na apropriação 

dos conhecimentos técnico-científicos e socioculturais, em uma visão integradora e crítica da realidade, 

mediante modelos de ensino-aprendizagem modernos e uso de apropriadas tecnologias. Uma perspectiva 

inovadora que traz, amalgamada, a aprendizagem de valores e a formação de atitudes para a mudança e 

para a atuação solidária, calcada em padrões éticos; que promova a formação do profissional, com sólida 

base de conhecimento teórico científico e humano, preparando o profissional para enfrentar as rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, como 

preconizam as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação. 

Ter-se-á as seguintes linhas diretrizes para a ação pedagógica da Faculdade Fasipe Mato 

Grosso: 

 Busca da qualidade e da excelência da formação, comprometida com os padrões atuais 

das transformações socioculturais e do desenvolvimento científico e tecnológico; 

 Formação do profissional, com ampla e sólida base teórica, capacidade de análise do 

social e domínio dos procedimentos técnicos necessários ao exercício profissional; 

 Valorização da dimensão sócio-política e cultural, desenvolvendo a capacidade de leitura 

crítica de problemas e seus impactos locais, regionais e nacionais, que subsidiará a inserção do egresso 

no mundo do trabalho, como sujeito partícipe de sua construção, assumindo, portanto, o exercício 

profissional na direção da resolução de problemas e da cidadania referenciado por sólidos padrões éticos. 

 O caminhar na direção desse projeto supõe estabelecer um conjunto de princípios e 

procedimentos orientadores prioritários à ação, entre os quais cabe destacar: 

 Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como superação 

do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a ótica pluralista das 

concepções de ensino, do saber e da prática; 

 Articulação entre o ensino, a investigação científica e as atividades de extensão e de 

prestação de serviços à sociedade, em diferentes níveis de complexidade; 



 
Mantida pela FACULDADE FASIPE MATO GROSSO. 
Credenciada pela Portaria MEC nº 1.099 de 27/11/2015, publicada no DOU de 30/11/2015. 

 

 29 

 Fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os conhecimentos, 

competências e habilidades necessários à formação do profissional; 

 Integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com 

profissionais em exercício, como espaços privilegiados do processo de ensino-aprendizagem, de forma 

contínua; 

 Desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, que engloba o aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, conforme caracterização das diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação; 

 Diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional, que 

englobam diferentes modalidades de trabalho pedagógico e inserção do aluno em campos de prática com 

graus crescentes de complexidade; 

 Desenvolvimento de mecanismos de integração entre os diferentes cursos e dos cursos 

com a rede de serviços; 

 Desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a competência científico-

tecnológica e a relevância social; 

 Estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade de situações de ensino-

aprendizagem, associem a possibilidade de construção própria dos caminhos de produção do 

conhecimento pelo estudante bem como a de crescimento autônomo; 

Utilização apropriada de tecnologias diversificadas. 

  

3.1 Concepções de Processos de Ensino e de Aprendizagem, de Currículo, de Avaliação de Ensino 

e de Planejamento 

As Diretrizes Pedagógicas da Faculdade Fasipe Mato Grosso constituem orientações estratégicas da 

organização institucional para o planejamento e a condução das atividades acadêmicas, de modo a definir 

e implementar direções a serem agregadas aos projetos pedagógicos dos cursos. Oferecem, ainda, 

condições para a integração e a efetivação, no contexto institucional, de todos os projetos pedagógicos 

com base em parâmetros bem definidos, referenciados pela missão da Instituição, por sua vocação e 

objetivos, pela norma legal e pelo contexto social, político, econômico e cultural no qual está inserida. 

Estas condições são garantidas pelo Acompanhamento e Avaliação do Desempenho Institucional. Reúnem 

os indicadores para a tomada de decisões, a preservação e a reavaliação, necessárias à adequação 
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constante do planejamento institucional com as necessidades das dez dimensões que contemplam o 

Projeto de Auto-Avaliação, e com as diretrizes preconizadas pelo Sistema Federal de Ensino.  

Neste contexto, a organização da Faculdade Fasipe Mato Grosso busca integrar e articular os projetos 

pedagógicos dos cursos oferecidos e estimular as práticas interdisciplinares da iniciação científica, da 

extensão e das demais atividades extracurriculares correlacionando-as e vinculando-as ao ensino.  

As transformações sociais e o desenvolvimento científico-tecnológico acelerado, aliados à expansão das 

bases de conhecimento em todos os campos do saber tornam imperiosa a definição de orientações 

compatíveis com o estado de desenvolvimento do conhecimento e da realidade social. Deverão, assim, 

contemplar a mudança de foco do processo ensino-aprendizagem, cuja ênfase vem se deslocando do 

predomínio da aquisição de conhecimentos para privilegiar a capacidade de aprender a aprender, realçada 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, que envolvem o desenvolvimento das capacidades de integração e 

de crítica das informações e das competências atuais. Assim como a busca de novos conhecimentos e a 

incorporação de novas tecnologias, desenvolvendo a habilidade de avaliá-las e selecionar, criticamente, as 

mais pertinentes. Pretende-se, assim, centrar o processo educativo na construção, na produção e na 

apropriação dos conhecimentos técnico-científicos e sócio-culturais, em uma visão integradora e crítica da 

realidade, mediante modelos de ensino-aprendizagem modernos e uso de apropriadas tecnologias. Uma 

perspectiva inovadora que traz, amalgamada, a aprendizagem de valores e a formação de atitudes para a 

mudança e para a atuação solidária, calcada em padrões éticos; que promova a formação do profissional, 

com sólida base de conhecimento teórico científico e humano, preparando o profissional para enfrentar as 

rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, 

como preconizam as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação. 

Ter-se-á as seguintes linhas diretrizes para a ação pedagógica da Faculdade Fasipe Mato Grosso: 

 busca da qualidade e da excelência da formação, comprometida com os padrões atuais das 

transformações sócio-culturais e do desenvolvimento científico e tecnológico; 

 formação do profissional, com ampla e sólida base teórica, capacidade de análise do social e 

domínio dos procedimentos técnicos necessários ao exercício profissional; 

 valorização da dimensão sócio-política e cultural, desenvolvendo a capacidade de leitura crítica de 

problemas e seus impactos locais, regionais e nacionais, que subsidiará a inserção do egresso no mundo 

do trabalho, como sujeito partícipe de sua construção, assumindo, portanto, o exercício profissional na 

direção da resolução de problemas e da cidadania referenciado por sólidos padrões éticos. 
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O caminhar na direção desse projeto supõe estabelecer um conjunto de princípios e procedimentos 

orientadores prioritários à ação, entre os quais cabe destacar: 

 interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como superação do pensar 

simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a ótica pluralista das concepções de 

ensino, do saber e da prática; 

 articulação entre o ensino, a iniciação científica  e as atividades de extensão e de prestação de 

serviços à sociedade, em diferentes níveis de complexidade; 

 fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os conhecimentos, competências 

e habilidades necessários à formação do profissional; 

 integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com profissionais em 

exercício, como espaços privilegiados do processo de ensino-aprendizagem, de forma contínua; 

 desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, que engloba o aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, conforme caracterização das diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de graduação; 

 diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional, que englobam 

diferentes modalidades de trabalho pedagógico e inserção do aluno em campos de prática com graus 

crescentes de complexidade; 

 desenvolvimento de mecanismos de integração entre os diferentes cursos e dos cursos com a rede 

de serviços; 

 desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a competência científico-

tecnológica e a relevância social; 

 estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade de situações de ensino-

aprendizagem, associem a possibilidade de construção própria dos caminhos de produção do 

conhecimento pelo estudante bem como a de crescimento autônomo; 

 utilização apropriada de tecnologias diversificadas. 

A educação superior desempenha papel inquestionável na preparação das novas gerações para o 

enfrentamento das exigências da sociedade moderna. As novas tecnologias do mundo atual, as novas 

formas organizacionais do trabalho e a rápida evolução do conhecimento científico, associadas às 

necessidades de melhor qualificação profissional, exigem uma nova concepção para os cursos superiores, 

baseadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. As diretrizes contemplam o desenvolvimento de 
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competências e de habilidades para a formação dos estudantes, permitindo maior capacidade para 

competição e sucesso no mercado de trabalho. 

Assim, a Faculdade Fasipe Mato Grosso promove a: 

 preparação de seu aluno para o mundo do trabalho, no atendimento às demandas econômicas e 

de emprego, adaptando-o às complexas condições de exercício profissional no mercado de trabalho; 

 formação para a cidadania crítica, formando o aluno-cidadão, capaz de interferir construtivamente 

na sociedade para transformá-la; 

 preparação para a participação social em termos de fortalecimento ao atendimento das demandas 

da comunidade, com o desenvolvimento de competências sociais, processos democráticos e eficazes de 

tomada de decisões, capacidade sócio-comunicativa de iniciativa, de liderança, de solução de problemas; 

 formação para o alcance de objetivos comprometidos com o desenvolvimento harmônico do 

município de Sinop e em particular do Estado do Mato Grosso, onde está inserida;  

 preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada em princípios éticos, filosóficos, 

culturais e pedagógicos, que priorizem efetivamente a formação de pessoas, reconhecendo a educação 

como processo articulador/mediador, indispensável a todas as propostas de desenvolvimento sustentável, 

em médio e longo prazos; 

 formação ética, explicitando valores e atitudes, por meio de atividades que desenvolvam a vida 

coletiva, a solidariedade e o respeito às diferenças culturalmente contextualizadas; 

 formação de profissionais capazes de atuar em prol do desenvolvimento social, cultural e 

econômico sustentado, com a interação de conteúdos com aspectos inerentes às questões sociais, 

jurídicas e ambientais exigidas no mundo atual. 

 

3.2. Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas 

3.2.1. Perfil do Egresso 

O egresso da Faculdade Fasipe Mato Grosso poderá ser apresentado como um profissional com 

capacidade técnica, autonomia intelectual, senso de justiça e humanidade.  

Para tanto, a Faculdade Fasipe Mato Grosso contribuirá para o desenvolvimento das seguintes 

competências e habilidades gerais:  

 Sólida formação geral pautada por princípios éticos e técnico-científicos, voltados para a 

complexidade das relações e das demandas sociais; 
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 Entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo de construção de 

competências que demanda aperfeiçoamento e atualização permanentes; 

 Compreensão da profissão como uma forma de inserção e intervenção na sociedade, tendo por 

base a comunidade regional; 

 Atitude crítica, responsável e criativa em relação às questões sociais, com vistas à identificação e à 

resolução de problemas; 

 Disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e para a atuação em 

equipes multiprofissionais, resguardada a autonomia profissional; 

 Capacidade de pensar e de aportar o seu conhecimento no conhecimento já disponível, de maneira 

crítica, pessoal e consistente; 

 Capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos existentes e disponíveis e de 

produzir novos conhecimentos, deles derivando condutas pessoais e profissionais responsáveis e éticas; 

 Capacidade de autoanálise tendo em vista o aprimoramento de seu conhecimento e de suas 

relações interpessoais. 

 

3.2.2. Seleção de Conteúdos 

Os conteúdos serão selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas. Nessa seleção deverão ser observados alguns critérios gerais, entre 

os quais cabe destacar:  

 Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições regionais, 

guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem como considerando as expectativas 

dos diferentes segmentos sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área; 

 Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e pela 

releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões regionais, nacionais e internacionais do 

avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento; 

 Potencialidade para o desenvolvimento intelectual dos alunos, permitindo-lhes lidar com 

mudanças e diversidades de ordens diversas, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas informações 

em diversificadas fontes; 

 Conteúdos estruturantes de diferentes campos de conhecimento, com maiores 

possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração vertical, passíveis 

de organizar a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade; 
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 Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como superação 

do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a ótica pluralista das 

concepções de ensino, do saber e da prática. 

A cultura, os interesses e as características dos alunos também serão critérios centrais 

considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos oferecidos pela 

Faculdade Fasipe Mato Grosso. 

No que se refere à elaboração dos currículos, estes serão organizados a partir dos conteúdos 

selecionados, considerando sempre as diretrizes curriculares da área e a missão institucional da Faculdade 

Fasipe Mato Grosso. 

O currículo de cada curso, obedecidas às diretrizes curriculares editadas pelo Poder Público, é 

constituído por uma sequência ordenada de disciplinas e outras atividades acadêmicas.  

Entende-se por disciplina o conjunto de conteúdos teóricos ou práticos, definidos em programa 

correspondente ao estabelecido pela ementa, com carga horária pré-fixada, e desenvolvido em um período 

letivo.  

Na elaboração do currículo de cada curso, além de serem observadas as diretrizes curriculares da 

área e a missão institucional da Faculdade Fasipe Mato Grosso, devem ser observados os seguintes 

princípios: 

 Fixar conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não podem 

exceder 50% da carga horária total do curso; 

 Estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos desnecessários da duração 

do curso; 

 Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso do curso possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e produção do conhecimento; 

 Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno; 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, competências e habilidades adquiridas 

fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a investigação científica 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão; 



 
Mantida pela FACULDADE FASIPE MATO GROSSO. 
Credenciada pela Portaria MEC nº 1.099 de 27/11/2015, publicada no DOU de 30/11/2015. 

 

 35 

 Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a professores 

e a alunos acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

 

Além disso, na elaboração do currículo dos cursos superiores são incorporados conteúdos de 

modo a observar o disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; o disposto na Lei nº 9.795, de 

27 de abril de 1999, no Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e na Resolução CP/CNE nº 02/2012, que 

estabelecem as políticas de educação ambiental; o disposto na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho 

de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e o disposto na Resolução CNE/CP nº 01, 

de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

Bem como a lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

 

3.2.3. Princípios Metodológicos 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, competências e 

habilidades em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso 

capacidades pessoais. Dessa forma, é abandonada a relação na qual o aluno coloca-se no processo de 

ensino-aprendizagem numa posição de expectador, limitando-se apenas a captar o conhecimento 

transmitido pelo professor.  

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria aprendizagem, 

adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de ensino voltadas para a 

construção de conhecimentos, competências e habilidades.  

O professor passa, então, a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que 

estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a formação de 

conhecimentos, competências e habilidades. 

Assim, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem devem ser cuidadosamente selecionados e 

planejados pelo corpo docente da Faculdade Fasipe Mato Grosso, observando-se a necessidade de 

propiciar situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos;  
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b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões;  

c) definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o pensar, não se 

reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas;  

d) provoquem a necessidade de busca de informação;  

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição;  

f) otimizem a argumentação e a contra argumentação para a comprovação de pontos de vista;  

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;  

h) desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do conhecimento, a 

necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;  

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser retomado, superado 

e transformado em novos conhecimentos. 

 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a serem apenas 

copiados e reproduzidos, estimulando e facilitando a busca do conhecimento de forma autônoma, assim 

como o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao perfil do egresso. 

Os professores dos cursos devem utilizam diversos métodos e técnicas no desenvolvimento de 

seus componentes curriculares, observando sempre as vantagens e as limitações de cada um.  

A opção, inicialmente apresentada para os cursos, é pela utilização nos componentes curriculares 

teóricos, como regra geral, da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e dialógica, sendo, 

entretanto, livre a utilização, por parte do professor, de todas as demais técnicas.  

No caso da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e dialógica, a atuação do 

professor não se restringe à mera transmissão de conhecimentos, sendo-lhes destinada a tarefa mais 

importante de desenvolver no aluno o hábito de trazer para debate questões que ultrapassem os rígidos 

limites teóricos, levando-os, assim, a repensar o conhecimento. 

Também como opção metodológica para os diversos componentes curriculares que compõem a 

matriz curricular dos cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso, pode-se citar a utilização de investigações 

científicas pontuais voltadas para o aprofundamento e o aperfeiçoamento do conhecimento, assim como 

para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Além disso, serão desenvolvidas, entre outros métodos e técnicas, as seguintes opções: aulas 

práticas, com exercícios simulados; aulas de campo, com visitas orientadas; estudos de casos, elaboração 
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de trabalhos práticos e produção de textos; seminários ministrados por especialistas, pesquisadores, ou 

pelos próprios alunos, sob orientação docente; encontros interdisciplinares, envolvendo mais de um 

componente curricular e/ou profissionais de outras áreas; e etc. 

 

3.2.4. Processo de Avaliação 

O sistema de avaliação do rendimento acadêmico será feito de acordo com os objetivos e critérios 

de cada disciplina, especificados nos planos de ensino, e inclui a frequência e o aproveitamento 

acadêmico, devendo estar em conformidade com critérios e formas de avaliação propostos no Regimento 

da Faculdade Fasipe Mato Grosso. 

A avaliação do rendimento acadêmico deverá ser um processo contínuo. Assim propõe-se a 

superação de uma avaliação somente classificatória, na perspectiva de que cada pessoa envolvida no 

processo de ensino-aprendizagem atue com vistas a uma avaliação inovadora e formativa e que contribua 

para a melhoria da qualidade do ensino. Dessa forma, nas disciplinas serão realizadas avaliações de 

caráter diagnóstico, com vistas a perceber, por comparação das avaliações precedentes, a obtenção de 

novos conhecimentos, competências e habilidades por parte do aluno. 

Ademais, o processo de ensino, em geral, e o dos cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso em 

particular, deve ser coerente com a maneira como o raciocínio se desenvolve, enfatizando-se o 

aprendizado ativo por meio do envolvimento dos estudantes em atividades de descoberta. O professor não 

é simples transmissor de informações, mas um orientador de experiências, em que os estudantes buscam 

conhecimento pela ação e não apenas pela linguagem escrita ou falada. Estas, embora expressem 

pensamentos, não substituem a experiência ativa e pessoal. Assim propõem-se não apenas a avaliação de 

conteúdos nas disciplinas, mas também de estratégias cognitivas e habilidades desenvolvidas. 

Neste contexto, serão considerados instrumentos de avaliação: avaliação prática, avaliação 

teórica, seminários, atividades de prática de investigação científica, relatórios, análises de artigos 

científicos, entre outras atividades que cumpram com a proposta de verificar as relações de ensino-

aprendizagem.  

O processo de avaliação do ensino-aprendizagem está disciplinado no Regimento da Faculdade 

Fasipe Mato Grosso, no TÍTULO IV – DO REGIME ESCOLAR, envolvendo normas sobre a avaliação e o 

rendimento acadêmico, a seguir reproduzidas. 

 
Capítulo V – Da Avaliação do Desempenho Escolar 
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Art. 68. A avaliação da aprendizagem e do desempenho escolar é feita por disciplina, 
incidindo sobre a frequência discente, que é obrigatória, e o aproveitamento das 
atividades e dos conteúdos ministrados em cada uma delas. 
Art. 69. A frequência às aulas e participação nas demais atividades escolares são 
direitos dos alunos aos serviços educacionais prestados pela instituição e são 
permitidas apenas aos alunos regularmente matriculados, nos termos do contrato de 
prestação de serviços assinado entre as partes. 
§ 1º É considerado reprovado na disciplina o aluno que não tenha obtido frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 
programadas, após as avaliações regulares ou processo de recuperação. 
§ 2º A verificação da frequência dos alunos às atividades acadêmicas ficará a cargo do 
professor da disciplina, mediante registros específicos. 
§ 3º É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação específica, 
no caso de dependências e adaptações ou gestação, sendo-lhes atribuídas nesses 
casos, como compensação das ausências às aulas, exercícios domiciliares 
supervisionados, com acompanhamento docente, segundo normas estabelecidas pelo 
Conselho Administrativo Superior. 
Art. 70. O desempenho acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo 
do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas escritas ou trabalhos de avaliação 
de conhecimento teóricos e/ ou práticos, nos exercícios de classe ou domiciliares, nas 
outras atividades escolares, provas parciais e possíveis exames. 
Parágrafo único. Compete ao professor da disciplina elaborar o seu processo de 
avaliação, previsto no plano de ensino, atribuindo nota e registrando resultados. 
 
Art. 71. No decorrer do semestre serão desenvolvidas no mínimo 03 (três) avaliações 
por disciplina, para efeito do cálculo da média parcial para os cursos anuais.  
§ 1º A média parcial é calculada pela média aritmética das avaliações efetuadas; 
§ 2º O aluno que alcançar a média parcial maior ou igual a 7,0 (sete vírgula zero) é 
considerado aprovado. 
§ 3º O aluno que não alcançar a média parcial para aprovação será considerado em 
exame final, devendo ter média parcial mínima igual a 3,0 (três vírgula zero), ciente de 
que atividade(s) prática(s), disciplina(s) prática(s), estágio supervisionado, monografia e 
outras que possuam regulamento próprio e/ou definidas em plano de ensino não terão 
aplicação de Exame Final. 
§ 4º É concedida a possibilidade de realizar prova substitutiva ao aluno que deixar de 
realizar prova/atividade de aproveitamento escolar no período estabelecido no 
calendário acadêmico, excluindo atividades práticas, estágio supervisionado, 
monografia e outras que possuam regulamento próprio. 
§5º. A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 
estabelecido pelo Calendário Acadêmico, sendo que nota alcançada substituirá a média 
da disciplina. 
§ 6º O aluno com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e média parcial 
maior ou igual a 3,0 (três vírgula zero) e menor que 7,0 (sete vírgula zero) está em 
exame final. 
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§ 7º O aluno em exame precisa alcançar média final, maior ou igual a 5,0 (cinco vírgula 
zero), mediante a seguinte fórmula: 
I - Média parcial mínima igual a 3,0 (três vírgula zero); 
II - Obter média final 5,0 (cinco) com a realização de outra avaliação denominada de 
Prova Final, que é calculada pela seguinte fórmula: MF = MP + PF 2 ou seja: a Média 
Final é igual à Média Parcial mais a Prova Final dividido por dois. 
§ 8º O aluno que obtiver média parcial menor que 3,0 (três vírgula zero) ou média final 
menor que 5,0 (cinco vírgula zero) é considerado reprovado. 
Art. 72. Atendida a exigência do mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência às aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado aprovado 
na disciplina quando obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) e no 
caso de exame 5,0 (cinco vírgula zero) 
Art. 73. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados pelo 
Colegiado de Curso, aplicados por banca examinadora especial, pode ter abreviada a 
duração de seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes. 
§ 1º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não 
aplicabilidade de provas escritas, terão sua forma de avaliação definida em norma 
específica aprovada pelo Conselho Administrativo Superior. 
Art. 74. A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em 
horários especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependências ou 
adaptação, ou para alunos reprovados, como forma de recuperação, em períodos 
especiais e na forma que se compatibilizem com as suas atividades regulares, 
aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, conforme o § 3º do art. 44 deste 
Regimento. 

 

3.2.5. Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, competências e 

habilidades em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso 

capacidades pessoais. Dessa forma, é abandonada a relação na qual o aluno coloca-se no processo de 

ensino-aprendizagem numa posição de expectador, limitando-se apenas a captar o conhecimento 

transmitido pelo professor.  

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria aprendizagem, 

adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de ensino voltadas para a 

construção de conhecimentos, competências e habilidades.  

O professor passa, então, a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que 

estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a formação de 

conhecimentos, competências e habilidades. 
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Assim, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem devem ser cuidadosamente selecionados e 

planejados pelo corpo docente da FFMT, observando-se a necessidade de propiciar situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos;  

b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões;  

c) definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o pensar, não se 

reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas;  

d) provoquem a necessidade de busca de informação;  

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição;  

f) otimizem a argumentação e a contra argumentação para a comprovação de pontos de vista;  

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;  

h) desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do conhecimento, a 

necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;  

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser retomado, superado 

e transformado em novos conhecimentos. 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a serem apenas 

copiados e reproduzidos, estimulando e facilitando a busca do conhecimento de forma autônoma, assim 

como o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao perfil do egresso. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso entende que compreender os tipos e as diferentes concepções 

de avaliação é algo que se torna relevante devido à complexidade do tema. Uma vez que, o ato de avaliar 

consiste em emitir valor sobre algo, julgar, assunto, objeto ou pessoa. 

A avaliação educacional voltada para o processo de ensino se propõe a avaliar continuamente a 

aprendizagem, atribuindo valores em escalas relacionadas aos aspectos quantitativos e qualitativos. Sendo 

assim, a avaliação tem como finalidade se reportar aos objetivos que foram traçados logo ao início da 

etapa, no planejamento do ensino. A intenção é que estas, no seu decorrer, não estejam dissociadas do 

que foi pretendido, interligado assim a sua finalidade inicial. 

A avaliação pode ser classificada em três tipos, sendo eles: avaliação diagnóstica; avaliação 

formativa e avaliação somativa. 

Cada um dos tipos de avaliação tem uma função específica que pode ser usado em diferentes 

momentos do processo avaliativo. Suas funções dependem da forma de uso e dos objetivos que se busca 

atingir. 
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A Faculdade Fasipe Mato Grosso no que se refere as formas de uso da avaliação compreende 

que, a avaliação é vista como um processo. 

Desta forma a visão do docente-avaliador deve ir além da observação, mas também deve intervir 

na situação de forma a contribuir como o desenvolvimento do discente. A avaliação entre outros contribui 

para que professor e aluno reflitam sobre os objetivos alcançados, enfatizando medidas a serem adotadas 

para a superação das dificuldades. 

Nessa perspectiva, a Faculdade Fasipe Mato Grosso compreende que a avaliação está ligada a 

própria ação humana, que por meio da reflexão busca soluções para os erros cometidos e elabora uma 

nova ação. Assim, a avaliação serve de auxílio a várias ciências e as atividades cotidianas sociais na 

construção de conhecimentos. 

Deste modo, o docente passa a ser um investigador que reflete sobre a própria prática pedagógica 

e sobre o desenvolvimento de seu educando e partindo dessa reflexão recria alternativas pedagógicas que 

melhor sirvam para orientar o educando na construção de seu saber. 

Assim, a avaliação como um processo, não se limita a aplicação de prova todo dia, mas sim um 

acompanhamento contínuo do professor em relação ao rendimento, desenvolvimento e apropriação do 

conhecimento do aluno, em uma ação conjunta no qual se mostram e contribuem para o progresso na 

aprendizagem. 

O processo de avaliação do rendimento acadêmico deve ser promovido de acordo com os 

objetivos e critérios de cada disciplina, especificados nos planos de ensino, e inclui a frequência e o 

aproveitamento acadêmico, devendo estar em conformidade com critérios e formas de avaliação propostos 

no Regimento da Faculdade Fasipe Mato Grosso, devendo ser um processo contínuo que contribua para a 

melhoria da qualidade de ensino, devendo estar em conformidade com critérios e formas de avaliação 

propostos no seu Regimento. 

A avaliação do rendimento acadêmico deverá ser um processo contínuo. Assim propõe-se a 

superação de uma avaliação somente classificatória, na perspectiva de que cada pessoa envolvida no 

processo de ensino-aprendizagem atue com vistas a uma avaliação inovadora e formativa e que contribua 

para a melhoria da qualidade do ensino. Dessa forma, nas disciplinas serão realizadas avaliações de 

caráter diagnóstico, com vistas a perceber, por comparação das avaliações precedentes, a obtenção de 

novos conhecimentos, competências e habilidades por parte do aluno. 
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Os instrumentos de avaliação, como provas, trabalhos, resolução de problemas, de casos, além 

das manifestações espontâneas e/ou estimuladas dos alunos, servem para aferir o grau de apropriação e 

entendimento do conteúdo ministrado. Em componentes curriculares de formação profissional, 

necessariamente, serão desenvolvidas atividades práticas, seja por meio de casos teóricos, cujos 

resultados serão discutidos e avaliados pelos respectivos professores, em sala de aula. 

Neste contexto, serão considerados instrumentos de avaliação: avaliação prática, avaliação 

teórica, seminários, atividades de prática de investigação científica, relatórios, análises de artigos 

científicos, entre outras atividades que cumpram com a proposta de verificar as relações de ensino-

aprendizagem. 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

refletem os princípios filosóficos, pedagógicos, políticos e sociais que orientam a relação educativa 

definidos no PPI, objetivando o crescimento e o desenvolvimento pleno e a autonomia do discente de 

forma contínua e efetiva. As informações são sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com 

mecanismos que garantam sua natureza formativa. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso em constante avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

realizou mudanças no sistema de avaliação da instituição pautando-se especificamente na aprendizagem 

do discente. 

Desta maneira, o sistema de avaliação da aprendizagem utilizado varia de disciplina para 

disciplina, porém resguarda algumas situações comuns: é realizada uma avaliação, no mínimo três vezes 

por semestre, com o conteúdo ministrado naquele período. A composição da nota semestral é realizada 

através de provas escritas, exposição e apresentação de trabalhos, participação em atividades de campo e 

seus respectivos relatórios, além de outras atividades pertinentes, realizadas em sala de aula. 

Nessa Perspectiva, a Faculdade Fasipe Mato Grosso oferece orientação acadêmica no que diz 

respeito à vida escolar e à aprendizagem. O apoio pedagógico ao discente é realizado pelos 

coordenadores, pelos membros do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores do curso em que o 

aluno estiver matriculado. Os professores possuem carga horária reservada para atendimento extraclasse 

de alunos. 

Assim, o desempenho acadêmico no processo de ensino e aprendizagem poderá ser verificado:  

• A Faculdade Fasipe Mato Grosso possibilita o desenvolvimento e a autonomia do discente de 

forma contínua e efetiva, por meio da disponibilização dos ementários e bibliografias básicas e 
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complementares de todos os componentes curriculares dos cursos a serem ofertados, objetivos da 

aprendizagem, habilidades e competências a serem desenvolvidas, metodologias de aprendizagem, os 

critérios de avaliação e afins no site institucional. 

• Ainda, para os procedimentos de acompanhamento e de avaliação para os processos de ensino-

aprendizagem a FFMT disponibiliza informações sistematizadas do desempenho de seus alunos, assim, 

disponibiliza relatório individualizado do estudante com avaliação de rendimento de cada componente 

curricular cursado por meio de acesso ao portal acadêmico. 

 

3.2.6. Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à Flexibilidade dos 

Componentes Curriculares e às Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos Cursos  

Nos cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso a flexibilidade curricular se reflete em diferentes 

perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a 

redução dos pré-requisitos, e na oferta de componentes curriculares optativos. 

No que diz respeito aos pré-requisitos, é preciso considerar até que ponto eles constituem, de fato 

e em quais casos, um elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma a não impedir o 

movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular do curso. 

Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam fornecer subsídios 

complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares buscará 

garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências e 

habilidades que deseja construir em seu processo de formação, com a necessária orientação do Colegiado 

de Curso.  

A flexibilidade curricular permitirá que a Instituição acompanhe de perto as reais demandas do 

mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à realidade do mundo do trabalho e, 

assim, alcançando um adequado perfil profissional de conclusão.  

Por outro lado, a flexibilidade garantirá oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, 

possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma.  

Os alunos dos diferentes cursos da Instituição poderão, através da flexibilização curricular, 

alcançar a integralização das disciplinas do núcleo comum em qualquer curso que ofereça estas 

disciplinas. 
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É importante observar que as disciplinas comuns aos diferentes cursos são organizadas pela área 

afim e estruturadas para uma linguagem que se refere a uma unidade didático-metodológica, que atende a 

formação dos alunos em nível superior na variada natureza de cada curso. 

As Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, além de constituírem 

importantes mecanismos de introduzir a flexibilidade também proporcionaram oportunidades diferenciadas, 

na medida em que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil 

do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga horária do curso. 

A flexibilidade nos estudos acadêmicos praticados na Instituição diz respeito também às atividades 

práticas e ao estágio.  

As atividades práticas são conduzidas por professores da Instituição que desenvolvem um trabalho 

integrado e interdisciplinar. Como resultado das atividades práticas, os acadêmicos produzem seus 

trabalhos interdisciplinares, direcionam seus estágios supervisionados e realizam estudos independentes. 

O cumprimento da carga horária destinada aos estágios atende as Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas a cada curso. No entanto, a Instituição colocará à disposição do aluno um quadro de 

convênios com grande número de empresas, buscando encaminhar o aluno estagiário em seu perfil 

particular à empresa afim. 

 

3.2.7. Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares 

3.2.7.1. Atividades de Prática Profissional, Estágios 

O estágio supervisionado normatizado pela Lei 11.778/2008, visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho, fazendo parte do projeto pedagógico do curso, além de 

integrar o itinerário formativo do educando.  

Desta forma visa a integração dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo da 

formação do acadêmico da Faculdade Fasipe Mato Grosso inclui, obrigatoriamente, na sua matriz 

curricular carga horária destinada à realização do Estágio Supervisionado.  

Consideram-se Estágio Supervisionado as atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho em seu meio, 

podendo ser realizadas em organizações, públicas ou privadas, ou nos próprios laboratórios da Faculdade 

Fasipe Mato Grosso. 
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As atividades de estágios visam assegurar o contato aluno com situações, contextos e instituições, 

permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais. 

O Estágio Supervisionado é contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a 

situar, observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-práticos assimilados 

entre a teoria e prática. É uma etapa de aplicação do conhecimento e do aperfeiçoamento de habilidades 

numa situação real, é o momento de junção do saber com o fazer, que conduzirá uma atuação profissional 

mais crítica e criativa. Nessa perspectiva, o Estágio Supervisionado oferece ao aluno condições de 

crescimento, dando-lhe a oportunidade de uma experiência pré-profissional, ou seja, do aluno vivenciar o 

desempenho das atividades do profissional. 

Os cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso poderão elaborar através de seus Colegiados de 

Cursos, os seus próprios regulamentos de estágios, atendendo a suas específicas áreas de conhecimento 

e ação, cujos regulamentos terão como base as normas gerais estabelecidas neste documento, devendo 

ainda ser submetidos à aprovação do Conselho Superior. 

De acordo com o Art. 75. do Regimento Interno da Faculdade Fasipe Mato Grosso: 
Art. 75. O Estágio Supervisionado, quando exigido para o curso, terá 
Regulamento aprovado pelo Conselho Administrativo Superior da Faculdade 
FASIPE Mato Grosso. 

§ 1º Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do 
estágio prevista no currículo do curso, incluindo horas destinadas ao 
planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

§ 2º Para a aprovação no Estágio Supervisionado o aluno deverá obter média 
igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 3º Os estágios terão um coordenador por curso e serão supervisionados por 
docentes especificamente credenciados para esta atividade, designados pelo 
Coordenador de Curso. 

§4º O estágio realizado nas condições deste capítulo não estabelece vínculo 
empregatício de qualquer natureza, conforme legislação vigente (Lei nº 9.394/96 
e Lei nº 11.788/08). 

 

3.2.7.2. Estágio não obrigatório 

“O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória” (Art. 2º § 2º Lei nº.11.788/08). 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso estimula a aplicação de conhecimentos adquiridos durante a vida 

acadêmica e por essa razão tem seus dispositivos amparados na Lei nº. 11.788/08, que altera a redação 
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do art. 428 da Constituição das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5452, de 1º de maio 

de 1943, e a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, revoga as Leis nº. 6.494, de 07 de dezembro de 

1977, e 8.859, de 20 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº. 9394, de 20 de dezembro 

de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº. 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 

O acadêmico, por ter o espaço para a realização dessa experiência, em contrapartida transfere 

para as instituições públicas e/ou privadas, ancorado em bases científicas e tecnológicas, um conjunto de 

saberes que poderá contribuir para o desenvolvimento destas nas mais variadas áreas. 

 

3.2.7.3. Das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade Fasipe Mato Grosso atendem, a 

legislação em vigor (Pareceres CES/CNE 0134 e 289/2003, da Câmara Superior de Educação, que deram 

origem às Resoluções nºs 01 e 06, de 02 de fev de 2004 e 10 de mar de 2004, respectivamente).  

O objetivo das atividades complementares visa atender as normas baixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação, a fim de propiciar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes e 

indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando aproximá-lo da realidade escola/mercado de trabalho.  

As Atividades Complementares, como componentes curriculares obrigatórios, abrangendo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de permanente 

contextualização e atualização, devem possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as 

relações do mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

Serão consideradas atividades complementares toda e qualquer atividade, não compreendida nas 

práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas do currículo dos cursos da 

Faculdade Fasipe Mato Grosso, desde que adequadas à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal 

e profissional do aluno.  

As atividades complementares serão integradas por atividades de ensino, investigação científica e 

extensão. Poderão ser desenvolvidas em qualquer fase do curso, desde que cumpridos os pré-requisitos, 

quando houver. 

Os cursos da Faculdade Fasipe Mato Grosso poderão elaborar através de seus Colegiados de 

Cursos, os seus próprios regulamentos, atendendo a suas específicas áreas de conhecimento e ação, 

cujos regulamentos terão como base as normas gerais estabelecidas no Regulamento das Atividades 
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Complementares da Faculdade Fasipe Mato Grosso, devendo ainda serem submetidos à aprovação do 

Conselho Superior. 

 

3.2.7.4. Das Atividades de Extensão 

Em atendimento a Resolução nº 07, de 18 de dezembro de 2018, os cursos de graduações da 

Faculdade Fasipe Mato Grosso, por meio de seus Colegiados de Cursos e Núcleos Docentes 

Estruturantes, estão realizando as discussões necessárias para o seu devido cumprimento. A atualização 

deveria entrar em vigência até o ano de 2021, todavia, diante a pandemia, a vigência desta resolução foi 

prorrogada. Para tanto, pretende-se que a atualização entre em vigência para o ano de 2023. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso compreende a Extensão como a atividade que se integra à 

matriz curricular de seus cursos de graduação e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da 

produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. 

Ainda, as atividades de extensão consistem nas intervenções que envolvam diretamente a 

comunidade externa e a instituição e que estejam vinculadas à formação do acadêmico. 

As atividades de extensão a serem desenvolvidas pelos cursos de graduação ofertados pela 

Faculdade Fasipe Mato Grosso, em atendimento a Resolução acima, irá compor 10% (dez por cento) do 

total da carga horária curricular, bem como, será autoavaliada de maneira continua.  

 

3.2.7.5. Dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é componente curricular obrigatório em todos os 

Projetos Pedagógicos de Cursos desenvolvidos no âmbito da Faculdade Fasipe Mato Grosso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Faculdade Fasipe Mato Grosso, consiste na 

elaboração de uma monografia (individual) e/ou na elaboração de um artigo científico (individual ou em 

dupla)  com observância de exigências metodológicas, padrões científicos e requisitos técnicos de 

confecção e apresentação que revelem o domínio do tema escolhido e a capacidade de sistematização e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos pelo acadêmico, bem como promover a interação entre faculdade, 

graduação, organizações, comunidade, favorecendo assim o desenvolvimento de atitude crítica mediante 

processo de investigação científica. 

Cada curso de Graduação da instituição possui regulamentação própria. 
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3.2.8. Estrutura Curricular e Conteúdos curriculares nos Cursos de Graduação 

Os Cursos de Graduação da Faculdade Fasipe Mato Grosso, em consonância com suas 

respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em 

sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, 

segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e 

do meio através da utilização de tecnologias inovadoras. 

A flexibilidade curricular é uma estratégia necessária para tornar o aprendizado mais significativo 

frente à diversidade e aos requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento regional e 

nacional. Foi incorporada nos cursos por meio da(s): oferta de componentes curriculares optativos; 

previsão de atividades complementares, que serão desenvolvidas na área de interesse do discente; 

organização dos componentes curriculares por etapas; previsão de componentes curriculares teórico-

práticos e práticos; metodologia proposta, que aproveita todas as possibilidades e cenários de aprendizado 

possíveis; das estratégias de acessibilidade metodológica; gestão do currículo (o órgão colegiado do curso 

e o NDE são os fóruns privilegiados de concepção e implantação da flexibilização); atividades de 

investigação científica e extensão (os conteúdos dos componentes curriculares não são a essência do 

curso, mas sim referência para novas buscas, novas descobertas, novos questionamentos, oferecendo aos 

discentes um sólido e crítico processo de formação, voltado ao contexto educacional, socioeconômico, 

ambiental e do mundo do trabalho).  

Em todos os cursos ocorrem a oferta de componentes curriculares optativos, de livre escolha pelo 

aluno, dentro de uma lista previamente estabelecida, que se volta à flexibilização da matriz curricular dos 

Cursos de Graduação. A disciplina de “LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais” é oferecida entre os 

componentes curriculares obrigatórios do curso, em atendimento ao disposto no Decreto nº 5.626/2005.  

A organização dos componentes curriculares na matriz numa perspectiva interdisciplinar garantiu a 

integração horizontal e vertical de conteúdos. Considerou a necessária profundidade e complexidade 

crescente dos conteúdos, e a interação dos conhecimentos com as outras áreas ou unidades de ensino, 

incluindo temáticas transversais e de formação ética e cidadã, tais como: educação ambiental, direitos 

humanos, étnico-raciais e indígenas e aspectos sociais ou de responsabilidade social, éticos, econômicos 

e culturais. Assim, somente se justifica o desenvolvimento de um dado conteúdo quando este contribui 

diretamente para o desenvolvimento de uma competência profissional. Dessa forma, os componentes 

curriculares foram organizados ao longo dos semestres considerando os seus aspectos comuns em termos 
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de bases científicas, tecnológicas e instrumentais. E a sequência das disciplinas possibilitou a interligação 

dos conteúdos e a interdisciplinaridade.  

Os conteúdos curriculares estabelecidos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos estão em 

conformidade com as DCNs, estão atualizados e possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, de acordo com as políticas institucionais implantadas.  

O Coordenador do Curso desempenha papel integrador e organizador na implantação e 

desenvolvimento da estrutura curricular, planejada conjuntamente com o corpo docente, buscando integrar 

o conhecimento das várias áreas. Para a implementação e execução do currículo, o Coordenador trabalha 

com o seu Núcleo Docente Estruturante – NDE, seu Colegiado. 

 

3.2.8.1. Conteúdos curriculares nos Cursos de Graduação que trazem em seus conteúdos temas 

relacionados à História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, à Educação Ambiental, aos Direitos 

Humanos e Libras 

Em todos os cursos ocorrem a oferta de componentes curriculares que tratam de conteúdos de 

temas relacionados à História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, à Educação Ambiental, aos Direitos 

Humanos e Libras. 

Desta maneira, deve-se registrar que o estudo das políticas de educação ambiental, em 

atendimento à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e ao Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, é 

assegurado pela inclusão da disciplina específica. Além disso, está caracterizada a integração da 

educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento 

às Políticas de Educação Ambiental, conforme disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002).  

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, é assegurado pela inclusão 

da disciplina específica em que são desenvolvidos temas objetivando a educação das relações étnico-

raciais, o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, assim como 

conteúdo da história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como, outras disciplinas, também, abordam 

tais conteúdos de forma a garantir sua integração transversal, contínua e permanente ao longo do curso. 

Em atendimento à à Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, é assegurado pela inclusão 

da disciplina específica em que são desenvolvidos temas objetivando a Educação em Direitos Humanos e 



 
Mantida pela FACULDADE FASIPE MATO GROSSO. 
Credenciada pela Portaria MEC nº 1.099 de 27/11/2015, publicada no DOU de 30/11/2015. 

 

 50 

Cidadania, bem como, outras disciplinas, também, abordam tais conteúdos de forma a garantir sua 

integração transversal, contínua e permanente ao longo do curso. 

Ainda, a disciplina de “LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais” é oferecida entre os componentes 

curriculares obrigatórios do curso, em atendimento ao disposto no Decreto nº 5.626/2005.  

 

3.2.8.2. Relatório dos Estudos de Adequação Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar do 

Acervo dos Cursos de Graduação 

O Núcleo Docente Estruturante de cada curso graduação realiza estudos para a produção do 

Relatório da Bibliografia Básica, Bibliografia Complementar e do Acervo do Curso, visando demonstrar a 

compatibilidade em todos os componentes curriculares, entre os títulos, número de exemplares e as vagas 

anuais solicitadas para o curso. 

Os referidos estudos são apresentados em documentos apartado e possuem periodicidade bienal, 

desta forma, a cada dois anos deve ser realizado novo estudo. 

 

3.2.9. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos 

O material pedagógico utilizado na Instituição caso necessário será desenvolvido pelos 

professores dos cursos, de acordo com a natureza dos componentes curriculares ministrados, dentro de 

especificações e padrões definidos pelas Coordenadorias de Curso. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso fomentará o desenvolvimento de novos materiais didáticos para 

os cursos que são ministrados. Tal iniciativa tem fundamento na lacuna entre o tradicional processo de 

produção de material didático e as exigências inovadoras dos cursos. 

De uma maneira geral, a literatura existente apresenta-se extremamente necessária, porém é 

insuficiente às crescentes demandas do ensino graduação e pós-graduação. Isso ocorre porque as 

inovações propostas para os cursos, tais como a interdisciplinaridade, o caráter prático da educação e 

atualização permanente, não encontram respaldo nos materiais didáticos tradicionais. 

O material pedagógico poderá também ser adquirido, conforme indicação das Coordenadorias de 

Curso, de acordo com a natureza dos componentes curriculares e do nível tecnológico exigido. 

 

3.2.10. Incorporação Crescente dos Avanços Tecnológicos 

Será estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitam o 

acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. As aulas com slides/data 
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show possibilitarão aos docentes utilizar imagens com boa qualidade, além de enriquecer os conteúdos 

abordados com a apresentação de esquemas, animações, mapas etc. A integração de dados, imagens e 

sons; a universalização e o rápido acesso à informação; e a possibilidade de comunicação autêntica reduz 

as barreiras de espaço e de tempo e criam um contexto mais propício à aprendizagem. Nos 

microcomputadores e softwares disponibilizados pela Faculdade serão utilizados (as): 

 Internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos de 

aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado aos recursos de informação 

existentes. Os alunos utilizarão as ferramentas de busca (como periódicos CAPES, Google Acadêmico, Yahoo, 

Bases de Dados online, demais banco de dados, etc.) para elaborar e apresentar um produto seu, estruturado e 

elaborado a partir dos materiais encontrados; 

 Pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, apresentação de 

slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas serão utilizados pelos docentes, na 

Faculdade Fasipe Mato Grosso, para preparar aulas e elaborar provas; e pelos alunos, nos laboratórios de 

informática e na biblioteca, numa extensão da sala de aula. O processador de textos facilita ao aluno novas formas 

de apropriação da escrita, onde o reescrever é parte do escrever. As planilhas permitem lidar com dados numéricos. 

Além de cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas também possuem recursos de geração de 

gráficos, que podem ser usados para a percepção dos valores nelas embutidos quanto para sua exportação e uso 

em processadores de texto, slides, etc.; 

 Jogos e simulações, propiciando vivências significativas, cruzando dados para investigações 

científicas e fornecendo material para discussões e levantamento de hipóteses; 

 Repositório de material disponibilizado pelo Ministério da Educação, em 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3822/browse?type=title&s=d, que possui objetos educacionais de 

acesso público e em vários formatos; 

 Demais ferramentas, de acordo com o previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

A Instituição incentivará, também, a participação do corpo docente em eventos que abordem temas 

relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem para que 

disseminem este tipo conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos. 

 

3.2.11. Inovações tecnológicas significativas 

A estrutura de TI da Faculdade Fasipe Mato Grosso está em franca expansão a fim de atender 

cada vez melhor as necessidades de sua equipe e de seus alunos, seu Centro de Tecnologia da 

Informação conta hoje com servidores novos, modernos que atendem com tranquilidade as necessidades 
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atuais: 

 

a - Rede computadores - Administrativa 

A rede de computadores da Faculdade Fasipe Mato Grosso funciona 24x7, contamos com 03 (três) 

servidores físicos e 2 (dois) servidores Cloud, 38 computadores, 03 (três) links de internet, portal do aluno, 

professor e biblioteca on-line 24x7 que podem ser acessados de qualquer dispositivo com conexão à 

internet. 

Total de computadores da rede administrativa da instituição 

16 – SAA (comercial, secretaria, financiamentos, tesouraria, cobrança e CPE); 

03 – Direção; 

10 – Coordenação de cursos; 

02 – Biblioteca; 

02 – TI; 

00 – SAP; 

05 – Administrativo (contabilidade, rh, jurídico, financeiro, marketing e mantenedor); 

TOTAL: 38 computadores. 

 

b - Servidores 

01 – Servidor de Banco de dados, aplicação e web: 

Este server é Cloud e ele gerencia o sistema de informação de controle acadêmico, biblioteca, 

portal do professor e portal do aluno da instituição, os serviços de portal do aluno, professor e biblioteca 

são on-line e podem ser acessados 24x7 de qualquer dispositivo que possua conexão com a internet. 

01 – Servidor de Arquivos, usuários, compartilhamento e impressão 

Gerencia os usuários da rede de computadores e pastas compartilhadas na LAN pelos diversos 

departamentos. 

01 – Servidor de Banco de dados e aplicação 

Gerencia o sistema de indicações do TOP10 e futuras aplicações em andamento. 

Gerencia o Sistema de Evasão. 

Gerencia o Sistema de catracas. 

01 – Servidor CloudServer 
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Servidor on-line que armazena o repositório institucional, funciona 24x7 on-line. 

01 – Firewall 

Servidor firewall de borda de rede que controlam o acesso a rede administrativa da instituição e a 

rede dos laboratórios de informática para aulas práticas. 

01 – Servidor Backup 

Servidor que realiza backup dos sistemas de informação e arquivos, a instituição trabalha com 3 

níveis de backup, o primeiro realizado no próprio servidor de abriga a aplicação, o segundo no servidor 

especifico de backup e o terceiro em nuvem utilizando o google drive como armazenamento.  

 

c - Equipamentos Coordenação de Curso 

As coordenações possuem computadores, com conexão à internet através de dois links e política 

de firewall de FailOver (se um link parar de funcionar a navegação é automaticamente redirecionada para o 

outro), acesso ao servidor de arquivos da instituição com uma pasta de uso exclusivo de cada curso e 

outra compartilhada entre todos os cursos além de acesso ao portal do aluno, professor e biblioteca que 

funcionam 24x7. Cada coordenação possui a sua própria impressora laser. 

Temos 11 projetores multimídia a disposição das coordenações, e a sala dos professores existem 

computadores com acesso à internet para uso exclusivo dos professores. 

 

d - Rede Computadores Laboratórios 

A rede de computadores dos laboratórios de informática possui uma estrutura separada da rede 

administrativa, hoje dispomos de 03 (três) laboratórios de informática. 

 LAB-01: 20 computadores; 

 LAB-02: 30 computadores; 

 LAB-03: 20 computadores  

 TOTAL: 70 computadores. 

A Faculdade Fasipe Mato Grosso, possui a política de troca de um laboratório por ano, em 2019 

trocamos o LAB-02 e em 2020 o LAB-01, compramos computadores Dell de última geração visando melhor 

atender nossos alunos. 

Os laboratórios possuem conexão com a internet através de 2 (dois) links e estão conectados a um 

servidor de gerenciamento de pastas compartilhadas para facilitar a troca de informações entre os alunos e 
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o professor durante a aula. 

 

Tratando ainda da parte tecnológica a Fasipe apresenta: 

 Servidor de e-mails hospedado junto ao cloud da Microsoft, onde ficão hospedadas em 

nuvens, tornando-a cada vez mais seguro o armazenamento de informações.  

 Internet através de uma rede sem fio Wi-Fi nas dependências da faculdade. 

 HotSpot – Gerenciamento de internet Wireless com restrições de acesso e políticas de 

segurança. 

 

e - Sistema de gestão acadêmica - MentorWEB 

Sistema de gestão educacional onde pelo portal o acadêmico tem a qualquer hora e em qualquer 

lugar acesso às suas notas, materiais e conteúdos para as aulas e outros serviços, bem como os 

professores poderão efetuar a digitação on-line das notas, livro de chamadas e disponibilizar aos alunos 

materiais de apoio para as aulas. Tendo como principais funcionalidades: 

 - Controle de cursos ofertados, inclusive com conteúdo a distância, independente 

de sua duração, como graduação, pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), 

extensão, sequenciais etc; 

  - Plano de Oferta de Vagas em regimes seriados e/ou por disciplina, com 

respectivos docentes disponíveis, com impressão automática de pautas das 

turmas e diários de classe; 

  - Entrada de notas e faltas pelo setor de registro acadêmico ou diretamente pelos 

docentes; 

  - Controle de ingresso por processo seletivo, portador de diploma, transferência 

externa oriunda de outra IES ou por Ex Oficio etc; 

  - Emissão, por habilitação cursada, de histórico, certificados, declarações e 

diplomas; 

  - Emissão de extrato de notas, fichas individuais dos alunos e atas de resultados 

finais; 

  - Controle de transferências, trancamentos, cancelamentos e jubilações de alunos 

ou disciplinas; 
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  - Emissão de dados para censo do MEC; 

  - Controle de pagamentos e recebimentos através de boletos bancários ou arquivo 

de remessa e retorno bancário, bolsas e percentual de inadimplência; 

  - Emissão automática de cartas de cobrança e registro de devedores; 

  - Acordo financeiro e controle de pagamentos com cheques pré-datados ou nota 

promissória; 

  - Abertura e fechamento de vários caixas, simultaneamente; 

  - Auditoria e monitoramento das ações feitas pelos usuários; 

  - Gráficos de rendimento por aluno, turma e docente; 

  - Fácil administração do processo seletivo da IES, com oferta de cursos e vagas, 

elaboração de gabaritos, inscrição e classificação de candidatos, com total 

integração com os módulos Acadêmico e Tesouraria; 

  - Controle da disponibilidade e alocação dos docentes, através do módulo Quadro 

de Horários; 

 - Controle do FIES e financiamentos próprios; 

  - Controle do registro e expedição de diplomas; 

  - Controle de acesso via Biometria. 

 - Controle de Atividades Complementares; 

Ainda oferece o myEdu.mob, você pode acessar as suas informações acadêmicas, quando e onde 

quiser, por meio de um Smartphone ou Tablet. O aluno pode navegar entre as disciplinas de cada período 

letivo, manter suas informações sempre atualizadas e organizadas, consultar notas e faltas por meio de 

uma plataforma simples e de fácil utilização. 

 

f) Site da IES 

O Web Site do da Faculdade Fasipe Mato Grosso poderá ser acessado pela url www.fasipe.com.br, onde 

terá acesso as informações acadêmicas; 

 

 

g) Sistema de Gestão da FASICLIN – GESFASICLIN a ser implementada 

O Sistema de Gestão da FASICLIN – GESFASICLIN, tem por objetivo otimizar o processo de 

agendamentos realizado pelas clínicas, evitando a perca de dados, promovendo controle de atendimentos, 

http://www.fasipe.com.br/
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facilitando a análise do crescimento de cada clínica podendo assim planejar sua expansão. O sistema é um 

diferencial na tomada de decisão, pois estabelece um acompanhamento evolutivo de cada clínica e 

também de toda a rede SAP, visando a melhoria da qualidade de atendimento para o público que demanda 

dos serviços de cada clínica. 

 O sistema possui as seguintes funcionalidades: 

Cadastros de: coordenadores, cursos, clínicas, professores, alunos, procedimentos 

(atendimentos), pacientes e de usuários. 

Possui um cadastro de agendamento, onde é informado o paciente, procedimento, data e horário, 

o aluno que irá realizar o atendimento e no momento de finalizar o atendimento é necessário informar o 

professor que acompanhou o aluno durante o agendamento. Também é possível informar se o 

agendamento já foi pago. 

Entre os controles do sistema, temos o cadastro de datas bloqueadas, aonde é informado os dias 

em que não haverá atendimento nas clínicas, evitando que sejam agendados pacientes em dias que não 

terá atendimento ao público. Outro controle é o bloqueio de agendamentos nos mesmos horários para o 

mesmo aluno e/ou paciente, evitando assim choque de agendamentos. 

O sistema GESFASICLIN também possui o controle de anamneses, onde o paciente passa para a 

triagem das clínicas. Essa anamnese está padronizada com o modelo nacional de Psicologia (ANVISA). 

Na parte gerencial, o sistema oferece relatórios com totalizadores e gráficos de atendimento 

(Figura 01) que podem ser filtrados por período, auxiliando na validação das clínicas, verificando em quais 

épocas do ano que possuem mais atendimentos. O sistema oferece gráficos de comparação de idades 

(Figura 02), mostrando a faixa etária dos pacientes atendidos. Possui histórico médico do paciente e o 

histórico de atendimento do aluno e do professor podendo assim saber qual professor acompanhou qual 

procedimento realizado por um determinado aluno. 

O sistema atende as clínicas da Faculdade Fasipe Mato Grosso de Biomedicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Sendo possível adequação a novas clínicas. 

Os benefícios do uso deste sistema são:  

- Otimização do processo de atendimento, evitando a perca e/ou o esquecimento de 

agendamentos; 

- Controle de agendamentos, evitando o conflito de horários de atendimento; 
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- Preservação de dados, como o de pacientes e atendimentos, criando um histórico médico 

de atendimento; 

- Relatórios para acompanhamento dos desenvolvimentos das clínicas, totalizadores de 

atendimento, histórico médico de pacientes, histórico de atendimento de alunos e 

professores; 

- Auxilio na tomada de decisão, para melhorias, correção de processos e 

desenvolvimentos de novos atendimentos; 

O plano de expansão desse sistema é o desenvolvimento do controle de esterilização. Um sistema 

onde será realizado todo o controle de entrega e retirada de kits de instrumentos para a esterilização. 

 

a) Repositório institucional  

 O RI tem como objetivo reunir num único local virtual o conjunto da produção científica e 

acadêmica da Faculdade Fasipe Mato Grosso, contribuindo para ampliar a visibilidade da Instituição e dos 

seus docentes e discentes. 

 

3.2.12. Tecnologias de informação e comunicação – TICs e Inovações no processo ensino–

aprendizagem 

As tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo de ensino-aprendizagem 

possibilitam a execução dos Projeto Pedagógicos do Cursos de Graduação da Faculdade Fasipe Mato 

Grosso.  

Na Faculdade Fasipe Mato Grosso há um conjunto de tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis para a comunidade acadêmica, estando assegurado o acesso a materiais ou recursos didáticos 

a qualquer hora e lugar, propiciando experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.  

Para o processo ensino-aprendizagem os equipamentos são disponibilizados, principalmente, em 

salas de aula, laboratórios de informática / laboratórios didáticos e biblioteca. Além disso, a IES incorpora 

de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades acadêmicas. Para tanto, é destinado 

percentual de sua receita anual para a aquisição de equipamentos, microcomputadores e softwares para 

atividades práticas. Diversas dependências comuns da IES disponibilizam serviço de wireless aos 

estudantes.  

As tecnologias de informação e comunicação implantadas no processo de ensino-aprendizagem e 

previstas no Projeto Pedagógico do Curso incluem, especialmente, o uso da imagem e a informática como 
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elementos principais. É estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que 

permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. As aulas com 

slides/datashow possibilitam ao docente utilizar imagens com boa qualidade, além de enriquecer os 

conteúdos abordados com a apresentação de esquemas, animações, simulações etc.  

Os docentes utilizam também as linguagens dos modernos meios de comunicação, TV/DVD e da 

música/som etc. A integração de dados, imagens e sons, a universalização e o rápido acesso à informação 

e a possibilidade de comunicação autêntica reduzem as barreiras de espaço e de tempo e criam um 

contexto mais propício à aprendizagem.  

Nos Cursos de Graduação, são utilizados (as):  

- A internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos de 

aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado aos recursos de 

informação existentes. Os docentes propõem pesquisas e atividades para os alunos. Os alunos utilizam as 

ferramentas de busca (como Periódicos Capes, Google, Google Acadêmico, Yahoo, enciclopédia online, 

demais banco de dados etc.) para elaborar e apresentar um produto seu, estruturado e elaborado a partir 

dos materiais encontrados;  

- Os pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, apresentação 

de slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas são utilizados pelos docentes, 

na Instituição, para preparar aulas e elaborar provas, e pelos alunos, nos laboratórios de informática e na 

biblioteca, numa extensão da sala de aula. O processador de textos facilita ao aluno novas formas de 

apropriação da escrita, onde o reescrever é parte do escrever. As planilhas permitem lidar com dados 

numéricos em diversos componentes curriculares. Além de cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, 

as planilhas também possuem recursos de geração de gráficos, que podem ser usados para a percepção 

dos valores nelas embutidos quanto para sua exportação e uso em processadores de texto, slides ou 

blogs;  

- Os jogos e simulações, propiciando vivências significativas, cruzando dados para pesquisas e 

fornecendo material para discussões e levantamento de hipóteses;  

- Redes sociais e suas ferramentas;  

- TV digital e interativa;  

- Programas específicos de computadores (softwares);  

- Demais ferramentas, de acordo com o previsto nos planos de ensino.  
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A Faculdade Fasipe Mato Grosso incentiva, também, a participação do Corpo Docente em eventos 

que abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-

aprendizagem, domínio das TICs e acessibilidade comunicacional e digital, para que disseminem este tipo 

conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos.  

A acessibilidade comunicacional caracteriza-se pela ausência de barreiras na comunicação 

interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual (acessibilidade no meio digital). Para 

garantir essa dimensão de acessibilidade, encontra-se prevista a utilização de textos em Braille, textos com 

letras ampliadas para quem tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela etc., nos termos dos 

dispositivos legais vigentes. São exemplos de programas e aplicativos utilizados para deficientes visual ou 

oral:  

- VLIBRAS, um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário 

através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por portadores de 

necessidades especiais visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e no 

trabalho.  

- PRODEAF MÓVEL - o aplicativo ProDeaf Móvel, tradutor do Português para a Língua Brasileira 

de Sinais, está disponível gratuitamente para Surdos e Ouvintes. Esta ferramenta de bolso pode-se traduzir 

automaticamente pequenas frases. Também é possível escrever as frases (ex.: "Eu vou a praia amanhã") 

e as mesmas terão a sua tradução interpretada. Possui um dicionário de Libras para navegar entre 

milhares de palavras em Português e ver sua tradução sem necessidade de conexão com a Internet. O 

usuário pode selecionar palavras e ver sua representação em Libras, interpretada pelo personagem 

animado em tecnologia 3D. O aplicativo está disponível para download gratuito em aparelhos com Android 

(via Google Play), iOS (iPhone/iPad/iPod) e Windows Phone 8 (via Windows Phone Store). Para baixar o 

ProDeaf Móvel, deve-se acessar diretamente do smartphone ou tablet o link http://prodeaf.net/instalar. 

 

4 RESPONSABILIDADES E DESAFIOS IMPOSTOS 

O Projeto Pedagógico Institucional impõe, por seu caráter estratégico, uma série de responsabilidades aos 

agentes e atores institucionais. Primeiro, porque requer profundo conhecimento dos princípios e conceitos 

declarados e exige a implementação de posturas de planejamento e de construção de métodos e formas 

de atuação orgânica. Também, porque expõe o caráter crítico que deve permear a educação, enfrentando-

se as contradições presentes no processo de conhecimento, ao tempo em que impõe o necessário 

http://prodeaf.net/instalar
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reconhecimento de suas limitações e possibilidades em prol da transformação social. Imprime, ainda, o 

necessário aprimoramento da cultura institucional na medida em que indica o compartilhamento de valores 

orientadores de todas as práticas acadêmicas como diretriz, explicitando as contradições inerentes de 

posicionamentos conceituais e políticos diversos, advindos, muitas vezes, de formações distintas e focadas 

em modelos de conhecimentos conservadores e fragmentados.  

Abordar a articulação de atividades práticas e teóricas, ênfase em currículos e programas baseados em 

habilidades e competências, a valorização dos saberes pessoais, profissionais, culturais de alunos e 

professores, a ampliação dos princípios voltados para o compromisso social, etc., trazem, em si, o espectro 

da mudança, e promovê-la representa ação de grande responsabilidade, possível somente se assumida e 

defendida coletivamente e de forma qualificada.   

Cabe à Instituição a competente idealização e consolidação de recursos e de políticas de sustentação 

necessárias à efetiva continuidade de implementação do Projeto Político Pedagógico. 

 


