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1. INFRA-ESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

A Faculdade FASIPE – FASIPE, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de Sinop, no Estado do Mato Grosso, é um estabelecimento isolado de ensino 

superior mantido por FASIPE Centro Educacional Ltda., pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

sob o nº 07.939.776/0001-10.A FAIPE foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.175 de 

05/12/2007, publicada no DOU de 06/12/2007. 

 

IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE AREA (M2) 

Sala de Aula 63 3510 

Coordenação de curso 12 176 

Coordenação de curso - Recepção 1 20 

Sala dos professores 1 103 

Sala NDE 1 9,5 

Sala NAP 1 9,5 

Gabinete de Trabalho 14 96 

Área Administrativa – Direção  1 55 

Área Administrativa - Secretaria acadêmica 1 88 

Área Administrativa – Financeiro/Tesouraria 1 58 

Área Administrativa - Recepção 1 25 

Área Administrativa –  Pós Graduação 1 54 

Área Administrativa –  CPPE 1 39 

Departamento jurídico 1 41 

Departamento comercial 1 28 

Departamento FIES/PROUNI 1 43 

Auditório  

Capacidade de 125 pessoas 
1 180 

Sala de CTI 1 20 

Laboratório de Informática 
A Faculdade FASIPE possui 03 (três) laboratórios de 
informática: 
Laboratório 1 - área de 45,00 m2 e equipado com 25 

3 174 
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IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE AREA (M2) 

microcomputadores, impressora e demais periféricos; 
Laboratório 2 - área de 79,00 m2 e equipado com 35 
microcomputadores, impressora e demais periféricos; 
Laboratório 3 - área de 50,00 m2 e equipado com 25 
microcomputadores, impressora e demais periféricos. 

Setor de Cópias 1 26 

Sanitários MASC /FEM 3 194 

Estacionamento  1 8.500 

Quadra de Esportes 1 1.091 

Brinquedoteca 1 22 

Sala de Ginástica 1 126 

Praça de Alimentação e Infraestrutura para o Desenvolvimento 
de Recreativas e Culturais 

1 534 

Lanchonete/Cantina 2 126 

Área de Convivência  1 1.500 

Biblioteca 1 466 

Biblioteca – Núcleo de Pesquisa Digital 

A biblioteca da FASIPE, possui uma área de 36,00 m2 e 
equipado com 20 microcomputadores 

1 36 

Sala de Estudos individuais e em grupo 1 72 

Centro de Idiomas- salas 2 58 

Administrativo - Centro de Idiomas  1 29 

FASICLIN  11 620 

TOTAL  18.100 

Fonte: FASIPE 2012 

 Todas as instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das 
atividades institucionais.  

 

 

2 INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA 
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A Faculdade FASIPE conta com infraestrutura de segurança patrimonial 

efetivada mediante contrato com prestadora de serviços. O prédio está equipado com 

extintores de incêndio. Os funcionários receberão treinamento sobre prevenção e 

combate a incêndio.  

 

 

3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua 

amplitude, serão executadas por funcionários da Instituição ou através de contratos com 

empresas especializadas.  

As políticas de manutenção e conservação definidas consistirão em: 

 manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade 

acadêmica; 

 preceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições 

dos espaços e instalações próprias para o uso; 

 executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica e de 

construção da Instituição. 

 

 

4 INFRA-ESTRUTURA ACADÊMICA 

Acervo 

a) Livros – A Faculdade FASIPE possui os títulos indicados na bibliografia 

básica e complementar das disciplinas que integram a matriz curricular. Além disso, 

será providenciada a aquisição de obras em áreas afins às dos cursos que serão 

implantados. 

b) Periódicos - A biblioteca conta com assinatura regular de periódicos 

especializados nas áreas dos cursos que serão implantados e em áreas afins. 

c) Informatização - O acervo está todo representado no sistema informatizado 

utilizado pela Instituição.  

d) Base de Dados - A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para 

consulta local e possui microcomputadores com acesso à Internet para consulta a várias 

bases de dados.  

e) Multimídia - O acervo multimídia será composto por cd-roms, dvds, fitas de 

vídeo e slides. A biblioteca disponibiliza aos usuários os equipamentos necessários para 

a utilização deste acervo.  

f) Jornais e Revistas - A biblioteca conta com a assinatura corrente de jornais e 

revistas.  

g) Política de Aquisição, Expansão e Atualização - A Faculdade FASIPE 

mantém uma política permanente de aquisição, expansão e atualização do acervo. 

Recursos Tecnológicos 

a) Equipamentos de Informática - Os professores têm acesso a equipamentos de 
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informática para desenvolverem pesquisas e preparar materiais necessários para melhor 

desempenho de suas atividades acadêmicas. A Faculdade FASIPE disponibiliza 

equipamentos de informática aos seus alunos na biblioteca e laboratório de informática. 

b) Existência da Rede de Comunicação Científica - Os equipamentos de 

informática estão interligados em rede de comunicação científica (Internet).  

c) Recursos Audiovisuais e Multimídia - A Faculdade FASIPE dispõe de 

recursos audiovisuais e multimídia que poderão ser utilizados pelos professores e 

alunos, mediante agendamento prévio com o funcionário responsável pelos 

equipamentos. 

 

 

5 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, 

serão executadas por funcionários da Instituição ou através de contratos com empresas 

especializadas.  

As políticas de manutenção e conservação consistirão em: 

 manter equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da comunidade 

acadêmica; 

 preceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições 

dos equipamentos para o uso; 

 executar procedimentos de revisão periódica nos equipamentos da Instituição. 


