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1. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Faculdade Fasipe, em consonância com as políticas 

institucionais estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, estabelecem a política de 

atendimento aos estudantes, por meio de apoio psicopedagógico, acessibilidade e acolhimento a 

ingressante, atividades de nivelamento, atendimento extraclasse, monitoria, participação em eventos, 

intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico e 

participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais.  

A Faculdade Fasipe Cuiabá disponibilizará aos estudantes o acesso a dados e registros 

acadêmicos. 

 

2. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO 

Com vista à consolidação dos objetivos institucionais, a Faculdade Fasipe Cuiabá promove 

atividades extracurriculares tais como: semanas de estudo, semanas acadêmicas, seminários, palestras, 

jornadas e ciclos de atualização profissional, dentre outras. As atividades extracurriculares são atividades 

institucionais relacionadas às áreas dos cursos oferecidos e visam a integração da comunidade 

acadêmica, além de complementar a formação interdisciplinar discente. 

Além disso, apoia a divulgação de trabalhos de autoria dos seus alunos, mediante incentivos 

para publicação em canais próprios ou de terceiros e realização de eventos para exposição dos mesmos. 

A Faculdade Fasipe Cuiabá possui programa de monitoria, nele admitindo alunos regulares, 

selecionados pelas Coordenadorias de Curso e nomeados pelo Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação, dentre os alunos que tenham demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou na área 

de monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino e investigação científica, de 

acordo com critérios estabelecidos. 

A monitoria não implicará vínculo empregatício e será exercida sob orientação de um professor, 

vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes a carga horária 

regular de disciplina. A monitoria poderá acontecer em 02 (duas) categorias: monitoria remunerada ou 

monitoria voluntária. 

A Faculdade Fasipe Cuiabá oferece orientação acadêmica no que diz respeito à vida escolar e 

à aprendizagem. O apoio pedagógico ao discente será realizado pelos coordenadores, pelos membros 

do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores do curso em que o aluno estiver matriculado. Os 

professores terão carga horária reservada para atendimento extraclasse de alunos. 
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Além disso, um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, entre outras funções, desempenha 

atividades de orientação ao discente que apresenta problemas psicopedagógicos que afetam a sua 

aprendizagem. 

 

2.1. AÇÕES DE ACOLHIMENTO E PERMANÊNCIA 

Considerando a importância em promover a integração e assimilação da cultura e da vida 

acadêmica aos alunos ingressantes, assim como necessidade de integrar o aluno ingressante no 

ambiente acadêmico apresentando o funcionamento da IES, A Faculdade Fasipe Cuiabá criou o 

Programa de Acolhimento ao Ingressante com a finalidade de acompanhar o acesso e a trajetória 

acadêmica dos estudantes ingressantes, favorecendo sua permanência  

O Programa de Acolhimento ao Ingressante tem como objetivos desenvolver ações que 

propiciem um diálogo intercultural na comunidade acadêmica; oferecer acolhimento, informações, 

socialização, solidariedade e conscientização aos alunos ingressantes; integrar o aluno ingressante no 

ambiente acadêmico, promovendo o contato com professores e alunos veteranos e com as informações 

sobre o funcionamento da Faculdade Fasipe e dos cursos, dos projetos de investigação científica e dos 

programas de formação continuada. 

As ações de Acolhimento e de Permanência podem ser evidenciadas e comprovadas através 

das diversas atividades realizadas como: Recepcionamento dos acadêmicos (calouros e veteranos), 

realização de cafés da manhã para integração entre as turmas, eventos e ações. O estímulo a 

permanência pode ser evidenciado pelas diversas opções de programa de apoio financeiro, oferta de 

nivelamento, acessibilidade, Núcleo de Apoio Psicopedagógico.  

 

2.2. APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE 

A Faculdade Fasipe Cuiabá implantou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente para 

atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo 

discente.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente tem por objetivo oferecer acompanhamento 

psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho de alunos que apresentem 

dificuldades. Contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando 

as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços 

de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente é coordenado por um profissional com 

formação na área de Psicologia. O atendimento é caracterizado por orientações individuais a alunos 
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encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou àqueles que procurarem o serviço 

espontaneamente.  

 

2.3. MECANISMOS DE NIVELAMENTO 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a Faculdade Fasipe 

Cuiabá oferecerá cursos de nivelamento em Língua Portuguesa, Informática e Matemática. Os cursos 

de nivelamento são oferecidos a todos os alunos do primeiro semestre, logo nas primeiras semanas de 

aula. Serão realizados aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos.  

Os cursos de nivelamento têm por objetivo revisar conteúdos necessários ao desempenho 

acadêmico do aluno; oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o cotidiano da sala de aula; 

integrar o estudante na comunidade acadêmica; e refletir com o estudante sobre o que representa a nova 

vida acadêmica. 

A Faculdade Fasipe Cuiabá oferece suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento 

compatíveis com as prioridades dos cursos que são oferecidos, conforme necessidades identificadas 

pelas Coordenadorias de Curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser apresentados para 

nivelamento dos alunos. 

Além disso, considerando o número de alunos em sala de aula, é possível aos professores 

identificar o mais precocemente possível os alunos com dificuldades pedagógicas, para dispensar-lhe 

atenção individualizada mediante a realização de estudos dirigidos e leituras complementares. 

 

2.4. ATENDIMENTO EXTRACLASSE 

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de Curso, pelo NDE e 

pelos professores com jornada semanal específica para atendimento ao aluno. Essa orientação é feita 

de forma personalizada e individualmente, mediante a prática de “portas abertas” onde cada estudante 

pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 

 

2.5. MONITORIA 

A Faculdade Fasipe Cuiabá manterá programa de monitoria, nele admitindo alunos regulares 

selecionados pelos cursos e designados pelo Diretor dentre os alunos que tenham demonstrado 

rendimento satisfatório na disciplina, bem como aptidão para atividades auxiliares de ensino e 

investigação científica. 
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A monitoria é uma forma de estimular a vocação para o ensino e a investigação científica, como 

apoio ao professor, sendo exercida por alunos que tenham se destacado na aprendizagem de 

determinada disciplina. 

A monitoria não implica vínculo empregatício e será exercida sob a orientação de um professor, 

vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária 

regular de disciplina curricular. 

 

2.6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E INTERCÂMBIOS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS 

A Faculdade Fasipe Cuiabá incentivará a participação dos alunos em eventos (congressos, 

seminários, palestras e visitas técnicas) etc., em nível regional, estadual e nacional nas áreas dos cursos 

ministrados pela Instituição e envolvendo temas transversais (ética, cidadania, solidariedade, justiça 

social, inclusão social, meio ambiente e sustentabilidade ambiental, direitos humanos, relações étnico-

raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena, cultura etc.); objetivando integrá-los com professores 

e pesquisadores de outras instituições de ensino superior do país. 

Para tanto, a Faculdade Fasipe Cuiabá divulgará agenda de eventos relacionados às áreas dos 

cursos implantados e de temas transversais e oferecerá auxílio financeiro para alunos que participarem 

na condição de expositor. Além disso, organizará, semestralmente, eventos para a socialização, pelos 

alunos e pelos professores, quando for o caso, dos conteúdos e resultados tratados nos eventos de que 

participou. 

A Faculdade Fasipe Cuiabá realizará, regularmente, atividades dessa natureza envolvendo toda 

a comunidade interna e membros da comunidade externa. Serão organizadas jornadas de iniciação 

científica, uma vez consolidada a implantação dos cursos e de suas práticas investigativas. A iniciação 

científica, enquanto atividade a ser desenvolvida pelos alunos, sob orientação do docente, é um 

investimento que visa a contribuir para a formação de futuros investigadores. Consiste, portanto, num 

empreendimento que busca antecipar e melhorar a preparação de quadros científicos. 

Assim sendo, a Faculdade Fasipe Cuiabá apoiará a produção discente (científica, tecnológica, 

cultural, técnica e artística) e divulga os trabalhos de autoria dos seus alunos. 

 

2.7. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

A Faculdade Fasipe Cuiabá, propiciará a celebração de convênios, visando os seguintes campos 

e/ou áreas de estágio: 

a) atividade judiciária 

b) atividade extrajudiciária 



 

 

6 

 

c) atividade administrativa 

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. 

O Setor de Estágios propiciará a integralização do estágio curricular não obrigatório, disponível 

a todos os alunos matriculados nos cursos da Faculdade Fasipe Cuiabá, na iniciativa privada, serviço 

público e terceiro setor da região. 

 

2.8. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

A Faculdade Fasipe Cuiabá estimulará a organização e participação estudantil em todos os 

órgãos colegiados da Instituição. De acordo com o Regimento da Faculdade Fasipe. 

 

2.9. ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade Pedagógica 

A acessibilidade pedagógica (ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo, 

relacionadas diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os professores 

concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá determinar, ou não, a 

remoção das barreiras pedagógicas) / demais acessibilidades, também são garantidas pelo Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico ao Discente, com o apoio institucional. 

Além da acessibilidade pedagógica a Faculdade Fasipe Cuiabá promove as demais formas de 

acessibilidade, assim: 

Acessibilidade atitudinal 

Ausência de barreiras impostas por preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Inclusão é uma questão de atitude e de sensibilidade. 

Acessibilidade comunicacional 

Ausência de barreiras na comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação 

virtual (acessibilidade no meio digital). 

Acessibilidade digital 

Ausência de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias 

assistivas, compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da 

informação em formatos alternativos. 

Acessibilidade Instrumental 

Ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de trabalho (profissional), 
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estudo (escolar), lazer e recreação (comunitária, turística, esportiva, etc.) e de vida diária. 

Acessibilidade metodológica 

Ausência de barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem (escolar), de 

trabalho (profissional), de ação comunitária (social, cultural, artística etc.), de educação dos filhos 

(familiar), etc. 

Acessibilidade Arquitetônica 

Orienta adequações na estrutura física da IES, como reforma de banheiros, construção de 

rampas, piso tátil, instalações de elevadores, plataformas de elevação e sinalizadores. 

 

3. PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

A Faculdade Fasipe Cuiabá, por meio de várias ações, facilita a continuidade de estudos de seus 

alunos mediante um plano de incentivos financeiros, que abrangerá 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 seguirão regras próprias para cada caso. 

 

a) Programa Universidade para Todos (Prouni) – A Faculdade Fasipe Cuiabá está vinculado 

junto ao Prouni - Programa Universidade para Todos, criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado 

pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de 

alguns tributos àquelas que aderirem ao programa. 

 

b) Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) - A Faculdade Fasipe 

Cuiabá mediante seu cadastro no Ministério da Educação permite que os alunos possam ser 

beneficiados com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que não têm 

condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Os alunos devem estar regularmente 

matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação.  

 

c) Bolsa-Convênio - A Faculdade Fasipe Cuiabá possui convênios de descontos para 

acadêmicos pertencentes a empresas, associações ou entidades, com as quais a Instituição mantenha 

convênio;  
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d) Bolsa- Funcionário - São disponibilizadas bolsas de até 50% para funcionários, cônjuges e 

filhos de funcionários conforme critérios de avaliação estabelecidos pela Coordenadoria de Curso e pela 

área de recursos humanos da Instituição, para os funcionários da Instituição;  

 

e) Plano Flex e Superflex - Proposta de parcelamento do valor da semestralidade em maior 

número de parcelas sem juros e ônus ao acadêmico. 

 

f) Bolsa Segunda Graduação – Proposta que disponibiliza bolsas de até 50% para acadêmicos 

que já possuem uma formação acadêmica;  

 

g) Top Líder - Proposta de incentivar a captação de novos acadêmicos, que permite até 100% 

de isenção da semestralidade do acadêmico. 


