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PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI - FASIPE 

 

1.PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 A Faculdade FASIPE com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Sinop, no Estado do 

Mato Grosso, é um estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela FASIPE Centro Educacional 

Ltda. sob número de inscrição CNPJ 07.939.776/0001-10, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com 

utilização do espaço pela Mantenedora FASIPE estabeleceu-se através do instrumento de contrato de 

comodato lavrado em 01 de março de 2006 e renovado em 01 de março de 2016. A Faculdade FASIPE, 

localizada na Rua Carine, 11 - Residencial Florença. Sinop - MT. CEP:78550-000, foi credenciada pela 

Portaria MEC nº 1175 de 05/12/2007, DOU n. 234 de 06 de dezembro de 2007, seção 1, pag. 23, 

apresenta seu Projeto Pedagógico Institucional – PPI. 

 

1.1 Concepção 

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

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

seu limite territorial circunscrito ao município de Sinop.   

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

América do Sul e Portal da Amazônia. Destaca-se pela diversidade de seus recursos naturais 

                                                 
1 VEIGA, Ilma Passos A.. Re-significação do Projeto Político Pedagógico no Projeto Cidade. Gestão em ação. Volume. 8, n. 1, p. 
7-16, 2005UFBA, 2005. 



 
Mantida pela FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA. 
Credenciada pela Portaria MEC nº1.175 de 05/12/2007, publicada no DOU de06/12/2007 

 

Faculdade FASIPE 

Sinop - MT 
4 

caracterizados por três ecossistemas distintos: o pantanal, o cerrado e o amazônico, como também pelas 

bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia-Tocantins que banham o Estado. De acordo 

com dados do IBGE (2007) conta com uma população de 2.854.642 habitantes, distribuídos em 141 

municípios, sendo o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, com a área de 903.329,700 Km2.  

Porém, apesar de todo esse potencial, não deixa de sofrer as conseqüências 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 

conseqüentemente 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. 

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. 
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No entanto mesmo com todo este crescimento Mato Grosso apresenta vários problemas sociais e apesar 

dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para se chegar a um indicador ideal na área social, 

isto porque, 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.  

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

das pessoas e conseqüentemente da região onde estas pessoas estão inseridas. 

O município de Sinop está localizado na Região Centro Norte do Estado de Mato Grosso, às margens da 

rodovia Cuiabá-Santarém (BR. 163) a uma distância de 500 km de Cuiabá (Capital do Estado). Possui área 

de 3.206,80 Km² e limita-se ao Norte com os Municípios de Itaúba e Cláudia, ao Sul com os Municípios de 

Vera e Sorriso, a leste com os Municípios de Cláudia e Santa Carmem e a Oeste com os Municípios de 

Ipiranga do Norte e Sorriso. 

As principais rodovias que transpõem por Sinop são a BR. 163 (Cuiabá-Santarém) que liga Sinop à Cuiabá 

(capital do Estado) e ao Estado do Pára e a MT 220que liga Município de Sinop ao Município de Juara. 

A população de Sinop é originária em sua maioria da Região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul), porém atualmente Sinop recebe habitantes de outros Estados brasileiros e de outras 

cidades do Estado de Mato Grosso.  

Segundo dados do IBGE a população do município de Sinop em 2000 era de 74.831 habitantes sendo que 

em 2006 atingiu o número de 105.762 habitantes (IBGE,2007), apresentando um crescimento populacional 

de 30.931 pessoas. Ocupando desta forma a quarta posição de cidade mais populosa no estado de MT. 

A colonização da cidade de Sinop e região foi promovida por uma empresa privada, a qual acabou 

tornando-se o nome da cidade – Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, projeto incentivado pelos 

governos do regime militar. A população atraída para a região, vindas principalmente do sul do país, 

visavam geralmente criar condições de ingresso e crescimento dentro de novas propostas de sociedade.  

Inicialmente os primeiros migrantes buscaram a exploração agropecuária em pequenas propriedades, mas 

o fracasso deste modelo econômico diante da precariedade da infra-estrutura da época, e a abundância de 

madeira nas florestas da região, levaram a população que se instalava a dedicar-se à exploração 

madeireira.  

A partir da década de 90 a atividade agropecuária passou a ter um novo impulso, provocado especialmente 

pelas novas tecnologias de plantio e pelo desenvolvimento de infra-estrutura que viabilizou a atividade. 
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A liderança regional também possibilitou a implantação na cidade de empresas comerciais e de serviços 

cujos objetivos é atender às necessidades regionais.  

Apesar de ter obtido crescimento econômico maior que a média brasileira desde a sua fundação, nos 

últimos anos a cidade tem enfrentado novos paradigmas econômicos. Durante vários anos a indústria 

madeireira foi o principal suporte econômico de Sinop e da região, chegando a possuir no município um 

total de 478 madeireiras de grande, médio e pequeno porte, no entanto em virtude da mudança de 

conceitos sobre a forma de manejo das florestas acabaram por levar ao fechamento de dezenas de 

empresas madeireiras e a um desaquecimento geral do setor. Como principal gerador de empregos e 

riquezas da região, o setor madeireiro irradiou uma crise em toda região norte. 

Porém tal crise permitiu a diversificação da economia sinopense e com isso novas oportunidades de 

negócios  surgiram e/ou ampliaram-se: indústria frigorífica, a indústria moveleira, artefatos de cimentos, 

cerâmicas e confecções. Propiciou também a diversificação do comércio possuindo hoje mais de 

50 empresas atacadistas instaladas na cidade, além de centenas de comércios varejistas que atraem 

compradores de toda a região, tornando a cidade o principal pólo comercial e industrial do norte de Mato 

Grosso. 

No cenário atual, a cidade de Sinop possui uma economia pujante sendo hoje sede de várias empresas 

regionais: distribuidoras de combustível, gás, bebidas, veículos, entre outras.  

Além disso hoje o Município de SINOP, se consolida como pólo educacional concentrando o atendimento a 

formação de novos profissionais a nível superior de uma população regional aproximada de 1(um) milhão 

de habitantes, o espaço geográfico no qual a Faculdade Fasipe está inserida e que efetivamente acaba 

por atender, não fica restrito aos limites do município de Sinop, ou seja, além de recebermos acadêmicos 

oriundos de vários municípios, temos a capacidade de formar profissionais qualificados, para uma grande 

região.  

Em números de acordo com o IBGE, pode-se dizer que contempla um total 42 municípios: Alta Floresta 

48.626 habitantes, Apiacás 8.337 habitantes, Brasnorte 14.825 habitantes, Carlinda 10.572 habitantes, 

Castanheira 7.790 habitantes, Claudia 10.635 habitantes, Colider 29.700 habitantes, Colniza 25.827 

habitantes, Confresa 17.841 habitantes, Cotriguaçú 14.981 habitantes, Feliz Natal 10.933 habitantes, 

Guarantã do Norte 31.642 habitantes, Ipiranga do Norte 5.123 habitantes, Itanhangá 5.220 habitantes, 

Itaúba 4.493 habitantes, Juara 31.563 habitantes, Juína 39.301 habitantes, Juruena 11.269 habitantes, 

Lucas do Rio Verde 45.134 habitantes, Marcelândia 11.886 habitantes, Matupá 14.124 habitantes, Nova 
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Bandeirantes 11.442 habitantes, Nova Canaã do Norte 12.015 habitantes, Nova Guarita 4.927 habitantes, 

Nova Maringá 6.590 habitantes, Nova Monte Verde 8.074 habitantes, Nova Mutum 31.441 habitantes, 

Nova Santa Helena 3.059 habitantes, Nova Ubiratã 9.038 habitantes, Novo Horizonte do Norte 3.707 

habitantes, Novo Mundo 6.852 habitantes, Paranaíta 19.221 habitantes, Peixoto de Azevedo 29.406 

habitantes, Porto dos Gaúchos 5.3655 habitantes, Santa Carmem 4.021 habitantes, Sinop 111.643 

habitantes, Sorriso 65.739 habitantes, Tabaporã 9.180 habitantes, Tapurah 10.387 habitantes, Terra Nova 

do Norte 10.764 habitantes, União do Sul 3.750 habitantes e Vera 10.235 habitantes, totalizando uma 

população de 776.678 habitantes.  

No entanto em dados estimados pelas Prefeituras estes números atingem aproximadamente 900.974 

habitantes, onde num raio de 200 km existe a carência de profissionais das diversas áreas.  

Cabe destacar que em função da posição geográfica, Sinop acaba por atender ainda a municípios da 

região Sul do estado do Pará, como a cidade de Novo Progresso com 24.948 habitantes de onde 

recebemos matriculas todos os semestres isto porque a capital do estado do Pará está localizada à quase 

2.000km dos municípios que fazem fronteira com o estado de Mato Grosso.  

Além disso, segundo dados da Prefeitura Municipal de Sinop, o município possui um ritmo de crescimento 

anual de 9,7 %, muito acima da média nacional.  

Os números permitem analisar tal crescimento, a distribuição da população segundo a faixa etária contida 

no quadro a seguir, revela que aproximadamente 38.6% da população total do município, encontram-se na 

faixa etária entre 15 a 34 anos, revelando um contingente jovem em Sinop extremamente significativo, 

destacando-se ainda que 34,5% estão na faixa etária dos 0 aos 14 anos, demonstrando a jovialidade do 

município e um público expressivo com condições de adentrar na educação superior. 

 

TABELA1 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Sinop (MT) 2010 

POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA E SEXO, 2010 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Mais de 100 anos 02 - 02 

95 a 99 anos 06 04 10 

90 a 94 anos 20 18 38 

85 a 89 anos 70 79 149 

80 a 84 anos 186 196 382 

75 a 79 anos 389 327 716 

70 a 74 anos 584 555 1.139 

65 a 69 anos 856 867 1.723 
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60 a 64 anos 1.223 1.155 2.378 

55 a 59 anos 1.890 1.683 3.573 

50 a 54 anos 2.708 2.485 5.193 

45 a 49 anos 3.693 3.316 7.009 

40 a 44 anos 4.166 4.138 8.304 

35 a 39 anos 4.601 4.479 9.080 

30 a 34 anos 5.261 5.134 10.395 

25 a 29 anos 5.662 5.375 11.037 

20 a 24 anos 5.656 5.650 11.306 

15 a 19 anos 5.399 5.447 10.846 

10 a 14 anos 5.581 5.418 10.999 

5 a 9 anos 4.825 4.738 9.563 

0 a 4 anos 4.787 4.470 9.257 

TOTAL 57.565 55.534 113.099 

Fonte: IBGE (2010). 

No campo da educação superior, segundo dados do Cadastro e-MEC (2016), estão presentes no município 

de Sinop 8 (oito) instituições de ensino superior que ofertam 71 cursos de graduação presenciais: 

Faculdade Cenecista de Sinop - FACENOP; Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de 

SINOP - FIS; Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop - FACISAS; Faculdade Sinop - FASIPE; 

Faculdade FASIPE - FASIPE; Universidade de Cuiabá - UNIC - Pitágoras; Universidade do Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT; Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.  

Atualmente essas Instituições de Ensino Superior ministram os seguintes cursos de graduação: 

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Comunicação Social 

com habilitação em Jornalismo; Curso Superior de Tecnologia em Gerenciamento de Redes de 

Computadores; Direito; Economia; Educação Física; Engenharia de Produção; Engenharia Florestal; 

Engenharia Civil; Farmácia; Fisioterapia; Letras; Matemática; Pedagogia; Turismo; Enfermagem; 

Biomedicina; Psicologia; Zootecnia; Agronomia; Medicina Veterinária; Engenharia Agrícola e Ambiental; 

Farmácia.  

Embora haja uma oferta razoável de cursos, esta ainda não é suficiente para atender às necessidades de 

Sinop. Considerando as grandes possibilidades de desenvolvimento econômico e presença de contingente 

expressivo de jovens no município, a ampliação das possibilidades de qualificação profissional torna-se 

uma tarefa prioritária para a região.  
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Inserida neste contexto socioeconômico, a Faculdade Sinop– FASIPE busca oferecer benefícios 

socioeconômicos para a população na sua área de influência mediante a realização de sua proposta 

institucional.   

 

1.3 Princípios Filosóficos Gerais  

A Faculdade Fasipe desenvolverá suas atividades com base nos seguintes princípios filosóficos gerais:  

►Fundamentar-se no pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

►Gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de qualidade; 

►Possibilitar a liberdade de aprender, ensinar, iniciação científica e divulgar o pensamento, a arte, a 

cultura e o saber; 

►Manter a indissociabilidade do ensino, da iniciação científica  e da extensão, sem perder de vista sua 

função social; 

►Promover a interação permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho; 

►Formar profissionais empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, que estejam aptos ao 

exercício profissional competente e à participação no desenvolvimento da sociedade em que interagem; 

►Manter a unidade de patrimônio e administração, a fim de alcançar níveis superiores de eficácia e 

eficiência e um desenvolvimento harmônico da Faculdade Fasipe em seu conjunto; 

►Buscar a racionalidade no uso da infra-estrutura física e dos recursos humanos e materiais disponíveis, 

vedada a duplicação de recursos para fins idênticos ou equivalentes. 

A Faculdade Fasipe desenvolverá suas atividades com o objetivo de garantir uma formação superior 

voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as exigências do Ministério da Educação, do 

mercado de trabalho e da sociedade. A Faculdade Fasipe visará atender às necessidades do mercado de 

trabalho, capacitando profissionais éticos e competentes para o desenvolvimento da região, resgatando a 

compreensão da inter-relação humana, na busca sistemática da excelência educacional.  

 

1.4 Políticas de Ensino, de Iniciação Científica, de Extensão, de Gestão e de Responsabilidade 

Social 

A Faculdade Fasipe, para concretizar sua missão, atuará nas atividades acadêmicas de ensino, iniciação 

científica  e extensão, firmando-se como Instituição capaz de interagir na busca de soluções para o 

desenvolvimento da sociedade e da região. 
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1.4.1.  Política de Ensino 

A Faculdade Fasipe 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 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 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. 

Focada nessas premissas norteadoras, a política de ensino da Faculdade Fasipe estará pautada nas 

seguintes diretrizes: 

►Estímulo a formação generalista 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 iniciação científica  individual e 

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

extensão; 

►Articulação entre o ensino, a iniciação científica  e a extensão; 

►Avaliação periódica das atividades desenvolvidas; 

►Acompanhamento dos egressos. 

 

1.4.2 Política de Iniciação Científica 

Apesar da natureza institucional de “Faculdade”, a Faculdade Fasipe desenvolverá atividades de iniciação 

científica nas suas áreas de atuação acadêmica, desenvolvendo ações que proporcionem contribuições 
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teóricas e práticas ao ensino e à extensão. 

As atividades de iniciação 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 incentivará a iniciação 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; 

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. 

A busca pelo desenvolvimento da iniciação científica deverá ser desenvolvida por todos os cursos da 

Faculdade Fasipe. 

A Faculdade Fasipe, com vistas ao desenvolvimento da iniciação 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 iniciação científica  em curso serão coordenadas pelas coordenações de cursos em 

parceira com a Coordenação de Planejamento Pesquisa e Extensão. 

Para executar as atividades de iniciação científica  a Faculdade Fasipe poderá alocar recursos próprios de 

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

 

1.4.3 Política de Extensão 

A Faculdade Fasipe 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 iniciação 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:  
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►Articular o ensino e a iniciação 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; 

►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. 

Os programas de extensão, articulados com o ensino e iniciação científica, serão desenvolvidos sob a 

forma de atividades permanentes em projetos. 

As atividades de extensão, no âmbito da Faculdade Fasipe, 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; 
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►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 Fasipe. 

A extensão deverá ser desenvolvida em todos os cursos da Faculdade Fasipe, 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, Pesquisa e Extensão. 

 Para executar as atividades de extensão a Faculdade Fasipe poderá alocar recursos próprios de seu 

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

 

1.4.4 Políticas de Gestão Acadêmica 

O modelo desenhado para a gestão acadêmica da IES dispõe de organização formal com estrutura 

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

mundo moderno.  

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 freqüência de professores e alunos, distribuição de cargas horárias, projetos 

pedagógicos e outras questões essenciais na vida dos cursos, conseqüentemente, 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 

conseqüência, 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. 

 

1.4.5 Política de Responsabilidade Social 

A responsabilidade social de uma instituição de educação superior reflete-se na forma de conduzir e 
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gerenciar as suas funções. 

A IES socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes 

partes (alunos, professores, técnico-administrativos, prestadores de serviço, comunidade, governo e 

sociedade em geral) e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando atender, na 

medida do possível, às demandas de todos, não apenas dos seus dirigentes e/ou mantenedores ou sócios. 

A Faculdade Fasipe terá 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, da capital e do Estado como um todo, uma vez que colocara à disposição da 

sociedade os benefícios da produção intelectual e científica dos seus professores e alunos. 

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição 

em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e à educação inclusiva é refletida na/o(s): 

a) transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e impactos das atividades 

científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional; 

b) natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo, com o mercado de trabalho e com 

instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis; 

c) ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção a setores 

sociais excluídos e políticas de ação afirmativa; 

d) promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento fraterno e harmônico entre todos 

os segmentos da comunidade acadêmica e com a comunidade externa; 

e) incentivo e apoio ao voluntariado. 

Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da Faculdade Fasipe contemplarão a 

mobilização da comunidade acadêmica e a articulação com diversos parceiros da sociedade civil 

organizada para contribuir com os desenvolvimentos educacionais, sociais e culturais das comunidades 

menos favorecidas da região Norte de Mato Grosso. Simultaneamente, proporcionarão a conscientização e 

a politização dos estudantes através da vivência de múltiplas realidades e da troca de saberes com as 

diferentes comunidades. Em linhas gerais, as ações têm o objetivo de: 

I-  Exercer ações de integração comunitária valorizando aspectos culturais-ético-sociais; 

II- Realizar pesquisas de campo e de qualquer outra natureza visando estimular atividades criadoras 

e socializar seus benefícios, mediante cursos e serviços prestados à comunidade; 
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III- Prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade Fasipe, possibilitando a participação dos 

professores e estudantes em ações práticas relacionadas à sua área de atuação profissional; 

IV-  Mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a discussão de temas 

relacionados ao seu cotidiano; 

V-  Realizar campanhas de sensibilização social visando conscientizar a sociedade para temas de 

interesse coletivo; 

VI- Realizar atividades visando ao resgate histórico da memória local e nacional, valorizando e 

divulgando a arte, a cultura e a história do Estado. 
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A Faculdade Fasipe 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”. 

Assim, orienta a elaboração de seus projetos pedagógicos com uma organização curricular, em que o 

conjunto de atividades de ensino-aprendizagem programadas, período a período, contribui para a 

construção do conhecimento em bases científicas sólidas, flexíveis, capazes de orientar para a tomada de 

decisão e para a ação efetiva, propiciando ao futuro profissional a possibilidade de resolver problemas com 

fundamentação e princípios éticos. 

Nesse sentido, impõe-se a participação dos “docentes num papel mais ativo como facilitadores e 

orientadores da aprendizagem”. Para tanto, as estratégias orientadas pela Faculdade Fasipe buscam: 

 Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares; 

 Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma interdisciplinar; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim 

como a monitoria, os estágios e a participação em atividades de extensão; 

 Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual. 

 Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à concepção filosófica da organização didático-

pedagógica, devem apresentar: 

 Concepção da estrutura curricular fundamentada em metodologia de ensino que articule ensino, 

iniciação científica  e extensão. Dessa forma, os cursos promovem visitas técnicas em empresas que 

atuam no mercado, escolas, órgãos públicos e unidades privadas de saúde entre outros; 

 Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de processos 

interdisciplinares, tais como os eventos promovidos pelos cursos ofertados; 

 Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a resolução dos 

problemas enfrentados na atuação profissional. Ressaltam-se aqui parcerias com diversas organizações 

do mercado;  

Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o desenvolvimento do processo de 

educação continuada.  
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2.1 Concepções de Processos de Ensino e de Aprendizagem, de Currículo, de Avaliação de Ensino 

e de Planejamento 

As Diretrizes Pedagógicas da Faculdade Fasipe 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 

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 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 
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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: 

 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. 

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; 
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 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 

competências e de habilidades para a formação dos estudantes, permitindo maior capacidade para 

competição e sucesso no mercado de trabalho. 

Assim, a Faculdade Fasipe 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; 
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 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. 

 

2.2. Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas 

2.2.1 Perfil do Egresso 

A Faculdade Fasipe tem por missão promover o ensino superior, a iniciação científica  e a extensão, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.  

Almeja 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 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. 

Dentro desta perspectiva, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da área de cada curso, a 

Faculdade Fasipe deverá possibilitar uma formação que revele, pelo menos, as seguintes competências:  

 Competência para adotar decisões fundamentais, que remete à habilidade de selecionar 

informações relevantes, seja no trabalho, na área cultural ou no exercício da cidadania; 

 Competência para resolver problemas que abarca outras dimensões, como flexibilidade e 

adaptabilidade a novas situações; 

 Competência para continuar aprendendo, única forma pela qual o resultado da ação educativa 

pode responder a continua diversificação e mudança nas demandas do mercado de trabalho e da 

sociedade. 

 

2.2.2 Seleção de Conteúdos 

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

desenvolvidas, observadas as especificidades de cada área e as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso.  
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Nessa seleção deverão ser observados alguns critérios gerais, entre os quais cabe destacar:  

 Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições locais e 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 locais, regionais, nacionais e internacionais do 

avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento; 

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

mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, e a busca, avaliação e seleção crítica de 

novas informações em diversificadas fontes; 

 Interdisciplinaridade no desenvolvimento dos conteúdos, possibilitando a abordagem do objeto de 

estudos sob diversos olhares, incluindo a perspectiva da análise teórica, de questões contemporâneas bem 

como da dimensão sócio-cultural. 

 Conteúdos estruturantes dos 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. 

A cultura, os interesses e as características dos alunos serão critérios centrais a serem considerados na 

seleção e na organização dos conteúdos, bem como dos princípios metodológicos, apresentados em 

seguida. 

Serão implantadas metodologias e técnicas didático-pedagógicas que contribuam para a implementação 

de um processo de ensino-aprendizagem emancipatório, permitindo a abertura de espaços para a 

construção do próprio conhecimento.  

Para implementar essa visão os espaços das aulas expositivas devem ser ampliados e/ou substituídos por 

estratégias diversificadas.  

A problematização dos conteúdos representa um primeiro passo no processo de construção do 

conhecimento. Os conteúdos serão apresentados partindo-se de uma postura problematizadora em 

relação aos assuntos a serem estudados, de modo a fornecer ao professor uma constante atualização do 

perfil do aluno, dos diferentes níveis de ganhos, bem como o grau de dificuldade identificado durante o 

processo de ensino-aprendizagem. Tal procedimento possibilitará ao professor a implementação de ações 

que se fizerem necessárias à minimização das dificuldades constatadas. Por outro lado, este procedimento 
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evitará que o aluno assuma uma postura de mero espectador, participando ativamente da aula. Isso 

significa uma metodologia de ensino dinâmica, que privilegia o debate ao invés das aulas puramente 

expositivas.  

Adicionalmente, outras estratégias de ensino deverão ser cuidadosamente selecionadas e planejadas, de 

modo a propiciar situações que: 

 Viabilizem posicionamentos críticos; 

 Proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões; 

 Definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o saber pensar, não se 

reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas; 

 Provoquem a necessidade de busca de informação; 

 Enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição; 

 Otimizem a argumentação e a contra-argumentação para a comprovação de pontos de vista; 

 Dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros; 

 Desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do conhecimento, a 

necessidade de formulação de argumentações mais sólidas; 

 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, desafiando os alunos a fomentar sua capacidade de problematizar e buscar respostas 

próprias, calcadas em argumentos convincentes.  

 

2.2.3 Material Pedagógico 

O material pedagógico a ser utilizado na Instituição será desenvolvido pelos professores dos cursos, de 

acordo com a natureza das disciplinas que ministram, dentro de especificações e padrões a serem 

definidos pelos Colegiados de Cursos e aprovados pelo Conselho Superior. Os alunos poderão 

eventualmente colaborar no desenvolvimento deste material. 

De uma maneira geral, a literatura existente apresenta-se extremamente necessária, porém é insuficiente 

às crescentes demandas do ensino profissional do bacharel. 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. 
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Será estimulado o uso entre os docentes, de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos 

alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

O material pedagógico poderá também ser adquirido, conforme indicação das Coordenadorias de Cursos, 

de acordo com a natureza das disciplinas e do nível tecnológico exigido. 

 

2.2.4  Incorporação Crescente dos Avanços Tecnológicos 

A Faculdade Fasipe incorporará de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades de ensino, 

iniciação científica  e extensão. Para tanto, destinará percentual de sua receita anual para a aquisição de 

microcomputadores e softwares. Incentivará, também, a participação de seus professores e alunos em 

congressos e seminários que abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao 

processo de ensino-aprendizagem para que promovam no âmbito da Instituição as inovações desejadas.  

 

2.2.5 Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à Flexibilidade dos 

Componentes Curriculares e às Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos Cursos  

Na Faculdade Fasipe a flexibilidade curricular se reflete em diferentes perspectivas, mas particularmente 

na eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a eliminação dos pré-requisitos, e 

na oferta de componentes curriculares optativos/eletivos.  

No que diz respeito a eliminação dos  pré-requisitos, é preciso considerar que a flexibilização deve imperar 

e não impedir o movimento dinâmico do desenrolar educativo. 

Em relação aos componentes curriculares optativos/eletivos, estes visam fornecer subsídios 

complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca garantir 

uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências e habilidades que 

deseja construir em seu processo de formação. 

A flexibilidade curricular permite que a Instituição e o acadêmico acompanhem 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. 

Os acadêmicos também podem alcançar a integralização das disciplinas mediante o aproveitamento de 

disciplinas já cursadas em outros cursos/instituições desde que atendam os requisitos estabelecidos no 

regimento institucional. 

As Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, além de constituírem importantes 
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mecanismos de introduzir a flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em 

que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras  

A flexibilidade nos estudos acadêmicos praticados na Instituição diz respeito também às atividades práticas 

e ao estágio.  

Este conjunto de componentes permite a construção de uma relação didático-pedagógica enriquecedora 

na construção do processo educativo. 

 

2.3 Processo de Avaliação 

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 Sinop– FASIPE, devendo ser um processo contínuo que contribua para a melhoria da 

qualidade de ensino.  

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Faculdade Sinop– FASIPE, no TÍTULO IV - 

DO REGIME ESCOLAR do Capítulo V – Da Avaliação do Desempenho Escolar, envolvendo normas 

sobre a avaliação e o rendimento acadêmico, como descrito a seguir:  

 

CAPÍTULO V 

Da Avaliação do Desempenho Escolar 

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 
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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)  

§ 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. 
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§5º. A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 

estabelecido pela Secretaria, 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. 

§ 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. 
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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. 

 

2.4 Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares 

2.4.1 Atividades de Prática Profissional, Estágios 

 O estagio 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 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. 

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 poderão elaborar através de seus Colegiados de Cursos, os seus 

próprios regulamentos de estágios, atendendo a suas específicas áreas de conhecimento e ação, cujos 
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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 de Sinop: 

Art. 75. O Estágio Supervisionado, quando exigido para o curso, terá Regulamento aprovado pelo 

Conselho Administrativo Superior da Faculdade FASIPE. 

§ 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). 

2.4.2 Das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade Fasipe 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, desde que adequadas à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno.  

As atividades complementares serão integradas por atividades de ensino, iniciação científica  e extensão. 

Poderão ser desenvolvidas em qualquer fase do curso, desde que cumpridos os pré-requisitos, quando 

houver. 
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Os cursos da Faculdade Fasipe 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 Complementares da 

Faculdade Fasipe, devendo ainda serem submetidos à aprovação do Conselho Superior. 

 

2.5 Monografia 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é componente curricular obrigatório em todos os Projetos 

Pedagógicos de Cursos desenvolvidos no âmbito da Faculdade Fasipe. 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Faculdade Fasipe, consiste na elaboração individual de uma 

monografia, 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 iniciação científica. 
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3 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 

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. 

 


