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“Pastor Enéas Tognini” 



APRESENTAÇÃO 

 

Prezado (a) Fatecano(a), 

 

Seja bem-vindo à Fatec Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini” 

 

Este manual será o seu guia na Fatec.  

O intuito é que seja a primeira fonte de consulta para que você possa orientar-

se melhor no início de sua experiência acadêmica e sentir-se integrado rapidamente à 

instituição. 

Espera-se que as informações possam ser úteis para sua orientação e tomada de 

decisões durante sua permanência. 

O guia reúne normas, informações, orientações e procedimentos acadêmicos 

importantes para a sua vida universitária. 

Conhecendo essa regulamentação básica, você poderá agilizar o fluxo 

administrativo dos documentos de seu interesse e orientar-se quanto aos 

procedimentos acadêmicos. 

Além das informações contidas aqui, você terá a oportunidade de esclarecer 

qualquer dúvida com o coordenador do curso. 

Para conhecer a íntegra do Regulamento de Graduação, como também o 

Regimento da Fatec, consulte www.centropaulasouza.sp.gov.br 

 e ou www.fatecipiranga.edu.br. 

 

Espero que nossa convivência seja rica em aprendizado. 

 

 

 

Prof ª Ma. Fabiana Serralha Miranda de Pádua 

Diretora Geral 

 

 

  

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
http://www.fatecipiranga.edu.br/
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1 HISTÓRIO DA FATEC IPIRANGA – “Pastor Enéas Tognini” 

O CEETEPS – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é uma autarquia 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São 

Paulo.  Administrando educação profissional pública nos níveis técnico, tecnólogo e de pós-

graduação, oferece cursos superiores de tecnologia por meio das FATEC´s. 

A FATEC Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini foi inaugurada no dia 22 de fevereiro de 2010, 

oferecendo o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

À frente da instituição, como Diretor, esteve desde sua criação até o mês de julho de 

2014 o Prof. Dr. Ronaldo Tavano Palaia. No mês de agosto de 2014 tomou posse, o Prof. Dr. 

Lincoln Nogueira Marcellos e em agosto de 2017 a Prof ª Ms. Fabiana Serralha Miranda de Pádua 

assumiu a direção da unidade. 

Os tecnólogos diplomados pelas FATEC´s são profissionais de nível superior, aptos à 

atuação imediata e qualificada em sua especialidade.  Por meio do domínio e aplicação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos necessários aos trabalhos de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento, e gestão tecnológica, transformam esses conhecimentos em processos, 

produtos e serviços. Atuam nas diversas áreas da atividade humana, promovendo mudanças e 

avanços, fundamentando suas decisões no saber tecnológico e na visão multidisciplinar dos 

problemas que lhes competem solucionar. 

Todos os cursos superiores de tecnologia da FATEC Ipiranga são gratuitos e oferecidos 

semestralmente.  As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, exceto o curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas tem aulas aos sábados, das 8h às 11h40. 

 

  

CURSO TURNO VAGAS INÍCIO TÉRMINO 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Vespertino 40 13h 18h 

Noturno 40 19h 22h40 

Gestão Comercial Matutino 40 8h 11h40 

Noturno 40 19h 22h40 

Eventos Matutino 40 8h 13h30 

Gestão de Recursos Humanos Noturno 40 19h 22h40 
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2 OBJETIVOS /MISSÃO/VISÃO /VALORES 

A FATEC Ipiranga reger-se-á, para a consecução de seus objetivos, segundo o Regimento 

Interno das Faculdades de Tecnologias do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

e pela legislação vigente. 

São seus objetivos: 

• Ministrar cursos conducentes à formação de Tecnólogos; 

• Promover a cultura e a técnica por meio do ensino e da pesquisa; 

• Formar pessoal docente destinado ao ensino nos cursos de formação de 

Tecnólogos e ao ensino profissionalizante; 

• Estender à comunidade outras atividades de ensino não contemplada pelos 

itens acima, serviços especiais e resultados de pesquisas. 

 

Missão: oferecer ensino de qualidade capaz de ajudar a desenvolver as competências 

necessárias para o sucesso profissional e cidadão de todos os nossos alunos.  

Visão: ser uma referência no ensino superior de graduação tecnológica contribuindo 

com a formação profissional e cidadã dos estudantes da região do Ipiranga e grande São Paulo.  

Valores: 

• Praticar a ética. 

• Estar comprometida com a qualidade do ensino. 

• Promover o respeito à pluralidade e à diversidade. 

• Assumir a responsabilidade socioambiental. 

• Incentivar o diálogo entre toda a comunidade. 
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3 PERFIL E COMPETÊNCIAS DOS TECNÓLOGOS 

Neste capítulo são apresentados os perfis e as competências dos quatro cursos superiores 

de tecnologia que são oferecidos na FATEC Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini”.  

 

3.1 Perfil e Competências do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

 

O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) analisa, projeta, 

documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Esse 

profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática 

e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens 

de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, 

usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais 

à atuação desse profissional. 

O profissional formado pelo Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas deverá estar sempre atento às oportunidades que o mercado 

oferece aproveitando o surgimento de novas tecnologias e os ensinamentos adquiridos para 

vislumbrar nichos de atuação correspondentes à sua capacidade. Esse profissional estará 

voltado às tecnologias que surgem quase que diariamente na área de sistemas de informação, 

procurando soluções adequadas e compatíveis entre as mesmas evitando, por meio de seus 

projetos, o desperdício de tempo e de recursos financeiros. Esse profissional deverá ser capaz 

de: 

• Propor e coordenar mudanças organizacionais, definir políticas e diretrizes 

decorrentes da tecnologia da informação.  

• Analisar as áreas funcionais da empresa e suas necessidades em relação aos 

sistemas de informação. 

• Planejar e desenvolver o modelo de dados que atendam às necessidades atuais 

e futuras da empresa.  

• Elaborar os planos de desenvolvimento de sistemas de informação focalizando 

todas as áreas de negócio da empresa. 

• Organizar e apresentar de maneira clara aos usuários os processos envolvidos 

nos sistemas.  
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• Transformar o potencial dos sistemas de informação em suporte para toda a 

empresa.  

• Avaliar os modelos de organização das empresas garantindo a sua sobrevivência 

em ambiente interconectado e competitivo.  

• Conhecer técnicas de avaliação da qualidade dos processos empresariais.  

• Avaliar os sistemas oferecidos pelo mercado e indicá-los quando convenientes 

para a empresa.  

• Identificar oportunidades para futuros empreendimentos.  

• Avaliar os sistemas operacionais e gerenciadores de banco de dados oferecidos 

pelo mercado e indicá-los quando convenientes para a empresa.  

• Avaliar a infraestrutura e propor soluções técnicas adequadas às necessidades 

das instituições.  

• Planejar a implementação do modelo de dados especificados pelo 

administrador de dados que atendam às necessidades atuais e futuras da 

empresa.  

• Planejar e desenvolver redes que atendam às necessidades atuais e futuras da 

empresa. 

• Identificar e avaliar os dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo 

suas implicações nos ambientes de rede.  

• Integrar os sistemas de informação da empresa otimizando o uso das bases de 

dados e dos recursos em rede.  

• Garantir segurança, integridade e desempenho do sistema operacional, das 

bases de dados e das redes utilizadas nas empresas.  

• Conhecer as restrições impostas às redes pelos sistemas de telecomunicações.  

• Elaborar planos de contingências para manter os sistemas em funcionamento.  

• Facilitar a comunicação entre as diversas áreas de negócio da empresa e os 

profissionais de tecnologia da informação. 

 

 

 

3.2 Perfil e Competências do Tecnólogo em Gestão Comercial  
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Focado nas transações comerciais, o Tecnólogo em Gestão Comercial (GCOM) presta-se 

à organização atendendo as diversas formas de intervenção (varejo, atacado, representação, 

entre outros.) de qualquer setor. Como conhecedor das condições de viabilidade econômico-

financeiro-tributária, dos instrumentos de relacionamento com o cliente e dos princípios da 

qualidade, atua no planejamento, operação, implantação e atualização de sistemas de 

informações comerciais que proporcionem maior rentabilidade e flexibilidade ao processo de 

comercialização. Atua no fluxo de informações com os clientes, proporcionando maior 

visibilidade institucional da empresa, definindo estratégias de venda de serviços e produtos, 

gerenciando a relação custo e preço final. O Tecnólogo em Gestão Comercial planeja, organiza, 

coordena e controla os processos administrativos e decisórios de uma instituição. Aplica 

conceitos e ferramentas tecnológicas específicas de assessoramento, de forma a aperfeiçoar 

todas as atividades organizacionais.  Esse profissional presta assessoria a executivos, diretores 

e suas respectivas equipes; elabora textos técnicos (inclusive em língua estrangeira), além de 

gerenciar informações. Esse profissional deverá ser capaz de: 

• Planejar, organizar, dirigir e controlar os processos administrativos, 

principalmente em ambientes informatizados. 

• Assessorar diretamente os executivos de uma empresa. 

• Utilizar tecnologias inerentes à organização de centros decisórios das 

Instituições. 

• Redigir textos profissionais especializados, inclusive em língua estrangeira. 

• Aplicar conhecimentos protocolares. 

• Planejar, dirigir e controlar o processo de comunicação da empresa, inclusive 

em língua estrangeira. 

• Gerenciar de forma eficaz os Recursos Humanos, Financeiros, Materiais e da 

Informação. 

• Implantar modelos inovadores de gestão. 

• Ter uma visão ampla e crítica da realidade sócio-econômica-cultural. 

• Articular-se com diferentes níveis de empresas e instituições públicas ou 

privadas ou diferentes clientes. 

 

3.3 Perfil e Competências do Tecnólogo em Eventos 
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O tecnólogo em Eventos planeja e organiza eventos sociais, esportivos, culturais, 

científicos, artísticos, corporativos, gastronômicos e turísticos. Realiza a captação de eventos. 

Elabora projetos de captação de recursos para os diversos tipos de eventos. Aplica e gerencia o 

cerimonial, protocolo e etiqueta formal. Coordena serviços de entretenimento em eventos. 

Planeja logística de eventos. Articula a comunicação entre a organização do evento, clientes e 

patrocinadores. Coordena estratégias de promoção e vendas de eventos. Desenvolve 

programas, roteiros e atividades de recreação complementares a eventos. Vistoria, avalia e 

emite parecer técnico em sua área de formação. Esse profissional deverá ser capaz de: 

• Identificação e avaliação crítica das estruturas, funções, produtos, cadeia de 

suprimentos e operações estratégicas de eventos.  

• Avaliação crítica de contextos dinâmicos e de ambientes eventualmente 

incertos nos quais as organizações operam eventos.  

• Conhecimento e compreensão dos consumidores de eventos, suas 

necessidades, comportamentos e interações sociais, culturas de consumo e 

relações entre os consumidores e os prestadores de serviços de eventos.  

• Avaliação crítica da inter-relação entre os eventos e as comunidades, culturas, 

economias e ambientes em que eles ocorrem, além de avaliação dos processos 

de planejamento apropriados.  

• Elaboração e orientação de propostas de textos e materiais audiovisuais 

informativos sobre eventos. 

• Compreensão (consciência crítica) dos vários domínios associados a 

planejamento, organização, implementação, gestão e avaliação de eventos.  

• Compreensão das questões e princípios de sustentabilidade, ética e 

responsabilidade social no contexto dos eventos. 

• Avaliação da importância das diversidades sociais, econômicas e culturais na 

gestão dos eventos. 

• Geração de ideias criativas, conceitos e projetos de eventos, assim como 

propostas e soluções que atendam diferentes necessidades de clientes e 

negócios. 

• Planejamento, organização e gestão de feiras, exposições, visitas, recepções e 

shows, assim como outras formas de eventos. 
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• Planejamento, organização e gestão de programas de hospitalidade em 

organizações. 

• Acompanhamentos e orientações de indivíduos e grupos nacionais e 

estrangeiros, estabelecendo interface entre esses grupos e os meios de 

comunicação. 

• Compreensão e orientação da aplicação de aspectos legais ligados a eventos. 

• Prospecção de oportunidades e criação de novas áreas de negócios em eventos 

e em gestão de hospitalidade. 

• Estudos de mercado de eventos em geral e estudos de viabilidade econômica 

dos eventos, com a realização de pesquisas de satisfação de participantes. 

• Realização de pesquisas aplicadas acerca do mercado de eventos, bem como 

estudos que possam beneficiar a comunidade receptora de eventos. 

• Elaboração de planos e gestão de ações de marketing ligadas à comunicação de 

eventos e de programas de hospitalidade. 

• Administração de vendas de produtos ligados a eventos e à hospitalidade. 

• Estruturação, captação e efetivação de acordos de patrocínio e cooperação 

entre organizações e entidades. 

• Análise e avaliação da qualidade do evento e seus resultados no impacto sobre 

o consumidor de eventos e/ou a organização do evento.  

• Comunicação em língua estrangeira no contexto dos eventos. 

• Estruturação de pesquisas técnico-científicas aplicadas à área de eventos. 

 

As habilidades necessárias para exercer essas competências são: 

• Desembaraço em operações financeiras/contábeis. 

• Uso dos conceitos e técnicas de marketing. 

• Domínio dos recursos de computação. 

• Comunicação em línguas estrangeiras, notadamente o Inglês. 

• Liderança. 

• Resolução problemas relativos a relações interpessoais e de atendimento ao 

cliente. 

• Domínio de leitura e escrita. 
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3.4 Perfil e Competências do Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos (GRH) 

 

Planeja e gerencia sistemas de gestão de pessoas, tais como recrutamento e seleção, 

cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, rotinas de pessoal e benefícios. Desenvolve 

planos de carreira. Promove o desenvolvimento do comportamento individual (motivação), de 

grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacionais (cultura, estrutura e 

tecnologias). Planeja programas de qualidade de vida no trabalho. Especifica e gerencia sistemas 

de avaliação de desempenho dos colaboradores da organização. Avalia a necessidade de 

contratação de novos colaboradores. Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 

Esse profissional deverá ser capaz de: 

• Planejar e gerenciar rotinas de pessoal. 

• Executar administração de pessoal. 

• Planejar e gerenciar cargos e salários. 

• Administrar plano de cargos e salários. 

• Planejar e gerenciar treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

• Promover ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

• Planejar e gerenciar recrutamento e seleção. 

• Efetuar processo de recrutamento e de seleção. 

• Planejar e gerenciar plano de benefícios. 

• Planejar e Promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados. 

• Administrar relações de trabalho. 

• Especificar e gerenciar sistemas de avaliação de desempenho. 

• Planejar e gerenciar sistemas de gestão de pessoas. 

• Executar os processos de planejamento, elaboração e implantação das 

estratégias de gestão de recursos humanos alinhadas às estratégias da empresa.  

• Promover o desenvolvimento do comportamento individual, de grupo e 

organizacionais.  

• Comunicar-se. 

• Demonstrar competências pessoais. 

As habilidades necessárias para exercer essas competências são: 

• Formalizar processo de contratação e desligamentos de empregados. 
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• Processar folha de pagamento. 

• Apurar valores relativos a encargos e impostos. 

• Coordenar programação de férias dos empregados. 

• Administrar contratos de mão-de-obra terceirizada. 

• Planejar quadro de pessoal. 

• Elaborar descrição de cargos. 

• Propor e administrar políticas de cargos e remunerações. 

• Elaborar proposta de planos de carreiras e de sucessão. 

• Subsidiar negociações trabalhistas. 

• Aplicar procedimentos para cumprimento dos acordos e convenções coletivos. 

• Analisar custos de pessoal da empresa. 

• Elaborar orçamento destinado ao desenvolvimento e treinamento. 

• Diagnosticar necessidades de treinamento e desenvolvimento. 

• Elaborar programas de desenvolvimento. 

• Administrar programa de bolsas de estudo. 

• Participar no desenvolvimento dos programas de gestão de qualidade. 

• Promover a integração de novos funcionários na empresa. 

• Analisar descrição e definir perfil do cargo a ser preenchido. 

• Definir estratégias e fontes de recrutamento interno e externo. 

• Analisar currículos. 

• Analisar resultados do processo seletivo. 

• Realizar entrevistas com candidatos. 

• Avaliar perfil dos candidatos. 

• Emitir parecer técnico do processo seletivo. 

• Desenvolver programas de assistência e qualidade de vida aos empregados. 

• Mediar conflitos interpessoais no ambiente de trabalho. 

• Promover reintegração e adaptação do empregado. 

• Apoiar setores de medicina e segurança do trabalho. 

• Coordenar eventos sociais da empresa. 

• Desenvolver programas de assistência e qualidade de vida aos empregados. 

• Subsidiar área jurídica com informações para defesa em causas trabalhistas. 
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• Participar de negociações sindicais. 

• Selecionar assessoria jurídica e peritos. 

• Desenvolver programas motivacionais e instrumentos de avaliação do clima 

organizacional. 

• Aplicar tecnologias e conhecimentos sobre negociação, liderança, poder e 

conflitos. 

 

  



 
___________________________________________________________________________ 

Faculdade de Tecnologia do Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini” 

 

15 

4 ESTRUTURA CURRICULAR 

Neste capítulo são apresentadas as estruturas curriculares dos cursos superiores de 

tecnologia oferecidos na FATEC Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini”. 

 

4.1 Estrutura Curricular do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

As disciplinas oferecidas nos seis semestres do curso de ADS, bem como sua carga 

horária estão apresentadas na Figura 1.  

 
Figura 1 – Estrutura Curricular do curso de ADS 

 

Fonte: FATEC Ipiranga (2018) 
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4.2 Estrutura Curricular do Tecnólogo em Gestão Comercial  

 

As disciplinas oferecidas nos seis semestres do curso de GCOM, bem como sua carga 

horária estão apresentadas na Figura 2.  
 

Figura 2 – Estrutura Curricular do curso de GCOM 

 

Fonte: FATEC Ipiranga (2018) 
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4.3 Estrutura Curricular do Tecnólogo em Eventos 

 

As disciplinas oferecidas nos seis semestres do curso de Eventos, bem como sua carga 

horária estão apresentadas na Figura 3.  
 

Figura 3 – Estrutura Curricular do curso de Eventos 

 

Fonte: FATEC Ipiranga (2018) 
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4.4 Estrutura Curricular do Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos 

As disciplinas oferecidas nos seis semestres do curso de Eventos, bem como sua carga 

horária estão apresentadas na Figura 4.  

 
 Figura 4 – Estrutura Curricular do curso de GRH 

 

Fonte: FATEC Ipiranga (2018) 
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5 ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Na FATEC Ipiranga – Pastor Enéas Tognini”, atualmente, existem três órgãos colegiados, 

sendo a Congregação, o Diretório Acadêmico e a Empresa Júnior 

 

5.1 Congregação 

 

A congregação é o órgão de supervisão do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços 

à comunidade da unidade de Ensino, obedecidas as diretrizes gerais da política educacional do 

CEETEPS.  Cabe a congregação: 

I – Expressar as diretrizes que conduzam à consecução dos objetivos da Faculdade; 

II – Avaliar os resultados das atividades da Faculdade e propor medidas que levem ao 

seu contínuo aperfeiçoamento; 

III – Elaborar e propor ao Conselho Deliberativo, através da Superintendência, as 

modificações deste Regimento, aprovadas pela maioria absoluta de seus membros; 

IV – Elaborar seu Regimento Interno; V – Aprovar o regimento de cada Departamento 

ou Coordenadoria de Curso e o Regimento da Câmara de Ensino para encaminhamento ao 

Conselho Deliberativo, através da Superintendência; 

VI – Aprovar a proposta orçamentária elaborada pela Diretoria para encaminhamento 

ao Conselho Deliberativo através da Superintendência. 

VII – Propor ao Conselho Deliberativo, através da Superintendência: 

1. criação, suspensão ou extinção de cursos de graduação, pós-graduação e extensão; 

2. criação, transformação ou extinção de Departamento ou Coordenadorias de Cursos e 

de disciplinas; 

3. concessão de prêmios, dignidades e graus de qualificação profissional; 

4. alteração de ementas ou cargas horárias das diversas disciplinas; 

5. normas para reconhecimento da experiência profissional para fins de contratação e 

acesso    dos docentes, ou as alterações necessárias; 

6. número de vagas oferecidas nos cursos de graduação e pós-graduação. 

VIII – Propor à Superintendência: 

1. realização de cursos de graduação, pós-graduação e extensão; 

2. contratação de docentes; 

3. pena de demissão aos membros do corpo docente. 
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IX – Estabelecer e aprovar normas para assuntos da vida acadêmica; 

X – Julgar da equivalência de programas para fins de revalidação de diplomas, ouvidos 

os Departamentos ou Coordenadorias de Curso competentes; 

XI – Julgar os pedidos de transferência de alunos, ouvidos os Departamentos ou 

Coordenadorias de Curso competentes; 

XII – Apreciar os projetos de criação ou extinção de cursos de graduação, sempre que 

sejam destinados ou pertençam à Faculdade; 

XIII – Apreciar o relatório anual da Faculdade, apresentado pelo Diretor; 

XIV – Manifestar-se sobre assuntos que sejam submetidos à apreciação por órgãos 

superiores; 

XV – Dar parecer sobre matéria que lhe for encaminhada pelo Diretor; 

XVI – Resolver, em grau de recurso, os casos de sua competência, que lhe forem 

submetidos; 

XVII – Nomear Comissões para estudar assuntos específicos; 

XVIII – Coordenar e aprovar as propostas para sistematização e atualização da estrutura 

curricular; 

XIX – Constituir os conjuntos de disciplinas afins dos cursos ministrados; 

XX – Coordenar e aprovar os programas das disciplinas, de pesquisa e de prestação de 

serviços à comunidade; 

XXI – Aprovar as indicações de professores para realização de cursos especiais; 

XXII – Designar os membros da Comissão de Avaliação para julgamento dos candidatos 

à obtenção de grau de qualificação profissional; 

XXIII – Aprovar pareceres da Comissão de Avaliação para julgamento dos candidatos à 

obtenção de grau de qualificação profissional; 

XXIV – Conferir aos alunos formados, em sessão solene, o título correspondente ao curso 

de graduação concluído; 

XXV – Propor, coordenar e executar convênios e/ou contratos com instituições, para 

aprimoramento técnico de recursos humanos e prestação de serviços 
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5.2 Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE  
 

A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE é o órgão de natureza consultiva e de 

assessoramento à Congregação, que se pronuncia sobre as atividades didático-pedagógicas, de 

pesquisa e de extensão da Unidade, visando a garantia de sua qualidade e de seu 

desenvolvimento contínuo. 

 

5.3 Comissão Próprias de Avaliação – CPA´s 
 

As Comissões Próprias de Avaliação - CPAs sistematizam e analisam as informações 

relativas às dimensões institucionais utilizadas para a avaliação e estabelecidas no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, e tem atuação autônoma em relação aos 

demais órgãos colegiados da Unidade de Ensino. 

A CPA tem por finalidade contribuir com o planejamento, a elaboração, a coordenação 

e o monitoramento da política de autoavaliação institucional, promovendo, no que couber, a 

interlocução com os órgãos de regulação, supervisão e avaliação. 

 

5.4 Diretório Acadêmico 

 

Órgão de representatividade estudantil e independente de qualquer tipo de 

interferência institucional.  É regido por estatuto próprio devidamente elaborado pelos alunos 

e aprovado de acordo com legislação vigente. 

Algumas de suas funções: 

• Organização de atividades acadêmicas extracurriculares como debates, 

palestras, semanas temáticas, projetos de extensão e recepção de calouros; 

• Encaminhamento, mobilização e organização de reivindicações e ações políticas 

dos estudantes; 

• Realização de atividades culturais como feiras de livros, festivais, entre outros. 
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5.5 Empresa Júnior 

 

É uma associação civil sem fins lucrativos, e da qual fazem parte todos os alunos que 

nela se filiarem voluntariamente.  

Tem como finalidade proporcionar a participação do aluno em projetos e assessorias, 

contribuindo para seu desenvolvimento acadêmico, profissional e humano. 
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6 SETORES EXECUTIVOS 

Na FATEC Ipiranga os setores executivos são representados pela Diretoria Geral e pelas 

Coordenações de Cursos, respectivamente, suas atribuições são apresentadas nas Seções 6.1 e 

6.2.  

 

6.1 Diretoria Geral 

 

A Diretoria é o setor executivo encarregado de dirigir e coordenar as atividades da 

Faculdade, e será exercida pelo Diretor da unidade. 

Além das atribuições que lhe foram conferidas por lei, compete ao Diretor: 

I - Administrar e gerenciar a Faculdade; 

II - Representar a Faculdade e o Ceeteps em atos públicos e acadêmicos; 

III - Garantir, no âmbito de sua competência, o cumprimento: 

a - Do Regulamento Disciplinar dos Empregados Públicos do Ceeteps - REDEPS; 

b - Do Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos do Ceeteps, para os 

remanescentes; 

c - Das determinações legais estabelecidas pelo Ceeteps; 

d - Deste Regimento. 

IV - Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas, acadêmicas e 

pedagógicas emanadas do Ceeteps e do Conselho Estadual de Educação; 

V - Zelar: 

a - Pelos bens públicos da Unidade de Ensino; 

b - Pelo fiel cumprimento da legislação educacional em vigor; 

c - Pelas identidades da Fatec e do Ceeteps; 

d - Pelo cumprimento do Calendário Escolar. 

VI - Autorizar: 

a - As publicações dos atos administrativos que envolvam responsabilidades da 

Faculdade; 

b - As despesas por adiantamentos recebidos; 

c - Matrícula e transferência de alunos; 
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d - Ampliação e redução de carga horária dos docentes, após os trâmites do assunto 

pelo(s) Departamento(s) ou Coordenadoria(s) de Curso(s), respeitadas as normas vigentes. 

VII - Aprovar: 

a - As atividades de todos os órgãos administrativos; 

b - A escala de férias do corpo técnico-administrativo da Faculdade; 

c - A escala dos substitutos de seus colaboradores imediatos; 

d - Em casos de urgência ou força maior, matérias ad referendum da Congregação ou 

Comissão de Implantação, devendo, tal aprovação, ser referendada em reunião do colegiado, 

convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

VIII - Designar: 

a - Comissão responsável pela elaboração das listas tríplices, mediante consulta, para 

escolha dos Chefes de Departamentos ou Coordenadores de Cursos e respectivos Suplentes; 

b - Comissões especiais, temporárias ou permanentes; 

c - Comissão de apuração preliminar mediante constatação ou sindicância apuratória; 

d - Grupos de trabalho para assessoria específica. 

IX - Manter ambiente harmônico e propício ao desenvolvimento dos trabalhos, 

informando todos os servidores da Unidade de Ensino das suas atribuições e competências; 

X - Coordenar, supervisionar e acompanhar o processo educacional na área 

administrativa e no encaminhamento pedagógico; 

XI - Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

XII - Estimular a interlocução da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, quando 

houver, com a Assessoria de Inovação Tecnológica e a Unidade de Pós-Graduação, Extensão e 

Pesquisa, visando desenvolver a cultura da inovação e do empreendedorismo na Unidade, 

objetivando a criação de oportunidades à pesquisa aplicada, de modo que contribuam com o 

desenvolvimento sustentável; 

XIII - Convocar e presidir reuniões da Congregação ou Comissão de Implantação, 

estabelecendo a pauta dos trabalhos, bem como, cumprir e fazer executar suas decisões; 

XIV - Encaminhar à Congregação os pedidos de transferência dos membros do corpo 

docente e técnico-administrativo e à Superintendência do Ceeteps as propostas de contratação 

dos integrantes do corpo técnico-administrativo da Faculdade; 

XV - Comunicar eventuais irregularidades na Faculdade, buscando medidas saneadoras; 



 
___________________________________________________________________________ 

Faculdade de Tecnologia do Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini” 

 

25 

XVI - Executar as atribuições e competências pertinentes à realização de concurso 

público para o preenchimento de empregos públicos permanentes de Professor de Ensino 

Superior, zelando pela lisura e transparência do processo; 

XVII - Responsabilizar-se pela prestação de contas da Unidade junto aos órgãos 

supervisores/reguladores dos recursos públicos do Estado, zelando pela ética na gestão pública; 

XVIII - Participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a 

fundamentação, atualização e redimensionamento de sua função de administrador dos recursos 

humanos e patrimoniais da Unidade de Ensino; 

XIX - Buscar, acompanhar, propor e discutir soluções alternativas e criativas para os 

problemas específicos da Unidade, em relação à convivência humana, espaço físico, segurança, 

rotinas administrativas e acadêmico-pedagógicas; 

XX - Elaborar e apresentar anualmente à Congregação ou à Comissão de Implantação, o 

Plano de Gestão e o Relatório de Gestão da Fatec; 

XXI - Propor e discutir alternativas, objetivando a redução dos índices de evasão e 

reprovação; 

XXII - Exercer quaisquer outras atribuições definidas neste Regimento, no Regimento do 

Ceeteps ou por delegação superior. 

 

6.2 Coordenadorias de Cursos 

 

Responsável pela gestão acadêmica de um curso de graduação, o coordenador tem 

compromissos com a qualidade do curso que coordena, com os discentes, docentes, corpo 

técnico e com a própria faculdade. 

Cada curso de graduação tem um coordenador. O coordenador do seu curso é a primeira 

instância, depois dos professores, a quem você deve procurar para tratar de suas questões 

acadêmicas. Os principais canais de comunicação com os coordenadores são o e-mail 

institucional e telefone/ramal. 

Curso E-mail Telefone Ramal 

Gestão Comercial f204comercial@cps.sp.gov.br (11) 5061- 0298 215 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas f204ads@cps.sp.gov.br (11) 5061-0298 203 

Eventos f204ads@cps.sp.gov.br (11) 5061-0298 208 

Gestão de Recursos Humanos f204rh@cps.sp.gov.br (11) 5061-0298 212 

 

mailto:f204comercial@cps.sp.gov.br
mailto:f204ads@cps.sp.gov.br
mailto:f204ads@cps.sp.gov.br
mailto:f204rh@cps.sp.gov.br
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7 SETORES DE APOIO 

Os setores que apoiam a Direção Geral e os coordenadores são: Secretaria Acadêmica, 

Diretoria de Serviços Administrativos e Serviços e Setor de Tecnologia da Informação e e-mail 

Institucional  

 

7.1 Secretaria Acadêmica  
 

É o setor responsável pelo registro de todos os alunos e pela execução de todas as 

rotinas acadêmicas como: registro acadêmico, matrícula; expedição dos documentos 

(atestados, declarações, histórico, diplomas); processamento de registro de todas as atividades 

acadêmicas. 

Para melhor atender os alunos, a Secretaria Acadêmica tem horários de atendimento 

estipulados de segunda a sexta-feira das 9h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 18h30 às 21h. 

A documentação, os dados pessoais e o endereço completo são coletados durante a 

matrícula de ingresso, porém, quando de eventual alteração, é sua obrigação efetuar a 

atualização junto a Secretaria Acadêmica.  A importância de permanente atualização da 

documentação e dos dados pessoais está no fato de servirem de base par a elaboração de 

documentos de interesse dos próprios alunos, notadamente aqueles dos últimos períodos, 

evitando, dessa forma, contratempos no processo de expedição do diploma. 

Para solicitação de documentos (atestados de matrícula, históricos, conteúdo 

programático ou quaisquer outros documentos da Instituição), envie e-mail para 

secretaria.ipiranga@fatec.sp.gov.br ou solicite pelo SIGA. 

Os documentos concernentes à vida acadêmica do aluno são todos expedidos pela 

Secretaria Acadêmica, dentre os quais os mais comumente emitidos: 

• Carteira de Identidade Estudantil (RA): é o documento oficial de identificação 

do aluno e onde consta o seu RA – Registro Acadêmico, número que o 

acompanhará durante todo o tempo em que cursar a faculdade.  É um 

documento individual e intransferível, sendo fornecida gratuitamente quando 

do ingresso do aluno. A expedição de segunda via será feita mediante 

declaração de perda, extravio ou danificação dano total e deverá ser requerida 

à Secretaria Acadêmica. 

mailto:secretaria.ipiranga@fatec.sp.gov.br
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• Atestados: comprovantes relativos a real situação acadêmica do aluno.  

• Histórico Escolar: contém todos os registros referentes às disciplinas cursadas 

pelo aluno.  

• Conteúdo Programático: conjunto de conteúdos abordados nas disciplinas.  

• Diploma: emitido ao aluno após a conclusão do seu curso Colação de Grau, e 

atualização da documentação exigida desde o ato da matrícula inicial. 

 

ATENÇÃO: Prazo para retirada de documentos 

atestados 3 dias úteis 

histórico e conteúdo programático 20 dias corridos 

documentos de estágio (termo de compromisso, termo aditivo, termo de 
rescisão e relatórios) 

5 dias úteis 

 

7.2 Diretoria de Serviços Administrativos 

 

Departamento responsável pela direção e coordenação das atividades de suporte 

administrativo e operacional. 

Gerencia e administra as áreas de: 

• Pessoal (docentes – administrativos – estagiários) 

• Material e patrimônio (contratação, conservação e controle de materiais e 

serviços); 

• Serviços operacionais (zeladoria, limpeza, vigilância, transportes, malote, 

telefonia, serviços externos e outras atividades correlatas). 

 

7.3 Setor de Tecnologia da Informação e E-Mail Institucional 

 

O departamento de TI é responsável pela manutenção dos recursos tecnológicos da 

instituição. 

Para melhor atender os alunos, o setor de TI tem horários de atendimento estipulados 

de segunda a sexta-feira das 9h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 18h30 às 21h. 

O e-mail institucional é uma parceria firmada com a Microsoft. Inserido no programa 

Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA), esta parceria objetiva facilitar e 

tornar mais barata a obtenção de ferramentas de desenvolvimento, plataformas e servidores 
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par fins educacionais e de pesquisa.  Inclusive dá acesso a diversos produtos de desenvolvimento 

Microsoft e à instalação dos programas nos laboratórios de informática institucionais e nos 

equipamentos pessoais, com chaves de instalações originais.   

O aluno é responsável por validar a sua conta de e-mail no setor T.I da faculdade, a qual, 

quando ativada, deve ser utilizada com uma frequência de até 120 dias, pois caso contrário, 

poderá ser cancelada 
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8 PARÂMETROS DOS CURSOS 

Neste capítulo são apresentadas as informações comuns aos cursos oferecidos na FATEC 

Ipiranga. São conceitos e termos importantes que são empregados no SIGA. 

8.1 Tempo de Integralização do Curso 

 

Os cursos semestrais oferecidos pela FATEC têm um prazo máximo de integralização de 

uma vez e meia o prazo mínimo sugerido mais um semestre.   

Exemplificando, isso significa que, se o tempo mínimo é de 6 semestres, o prazo máximo 

para o aluno terminá-lo será de 10 semestres, conforme segue [(6*1,5) +1].   

Não serão computados nesse cálculo eventuais pedidos de trancamento de matrícula. 

 

8.2 Percentual de Progressão (PP) e Percentual de Rendimento (PR) 

 

O Percentual de Progressão (PP) significa a percentagem de carga horária já cumprida 

com efetivo aproveitamento pelo aluno em relação à carga horária total do seu curso. 

Se decorrido o prazo mínimo de integralização sugerido de 6 semestres o aluno não 

obtiver o PP de 33%, ele perderá sua vaga na instituição. 

O Percentual de Rendimento (PR) é o índice que indica a média acumulada de todas as 

atividades curriculares já realizadas pelo aluno e ponderada pela carga horária da respectiva 

atividade. 

Ambos os parâmetros serão sempre utilizados como meio de classificação em processos 

seletivos aos quais concorram vários alunos, como, por exemplo, o de Vagas Remanescentes.  

Assim, é importante, e fortemente recomendado pela instituição, que o aluno cumpra 

regularmente o curso no tempo previsto, pois será considerado “Aluno em fase” e, por isso, 

priorizado na escolha de disciplinas para matrícula nos demais semestres, como também nos 

processos seletivos. 
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8.3 Aproveitamento de Estudos 

 

O aproveitamento de estudos é decorrente da equivalência entre disciplinas cursadas 

em Instituição de Ensino Superior credenciada na forma da Lei.   

A equivalência de disciplina deve ser solicitada pelo aluno junto à Secretaria Acadêmica 

da faculdade no ato de sua matrícula inicial e será objeto de parecer conclusivo da 

Coordenadoria do respectivo curso.  

As solicitações de equivalência aprovadas levarão o interessado a aumentar 

imediatamente o seu percentual de progressão (PP) no curso.  

Serão aceitas solicitações de equivalência posteriores ao primeiro semestre do curso 

quando o aluno demonstrar que cursou a disciplina em outra Instituição de Ensino Superior após 

seu ingresso, ou quando alguma alteração na matriz curricular seja feita no seu curso. 

A equivalência entre disciplinas pode ser concedida desde que haja similitude entre os  

programas e compatibilidade de cargas horárias superiores a 70% (setenta por cento). 

 Excepcionalmente, quando houver similitude de programas, mas uma compatibilidade 

de carga horária entre cinquenta (50) e setenta (70) por cento, poderá ser concedida 

equivalência após a realização, pelo aluno, de um exame específico de avaliação, cujo 

desempenho deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).   

 

8.4 Exames de Proficiência 

 

A pedido das coordenadorias de curso, as Unidades de Ensino poderão aplicar exame de 

proficiência destinado a verificar se o aluno já possui os conhecimentos que permitem dispensá-

lo de cursar disciplinas obrigatórias  

O aluno aprovado em exame de proficiência terá a disciplina registrada em seu Histórico 

Escolar, com código específico, sendo-lhe atribuída a carga horária correspondente, para fins de 

integralização.  

O aluno poderá submeter-se ao exame de proficiência apenas uma vez em cada 

disciplina, nos períodos previstos pelo Calendário Escolar.   

Poderá ser autorizado um novo exame de proficiência para disciplinas de língua 

estrangeira quando houver comprovação de experiência significativa de aprendizagem da língua 

em questão, posterior à realização do primeiro exame.  
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A relação das disciplinas, datas e tipos de avaliação a serem aplicados nos exames de 

proficiência serão divulgados pela Coordenação de Cursos aos alunos por ocasião da matrícula.  

 

8.5 Estágio 

 

O Setor de Estágios da Fatec Ipiranga é a divisão responsável pelo planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação dos estágios no que concerne às responsabilidades e 

atribuições da instituição de ensino.  

O objetivo desta área é assegurar que o estágio proporcione aos nossos alunos a 

oportunidade de integração com o mercado como forma de complementação do conhecimento 

tecnológico por meio do treinamento prático e do aperfeiçoamento no campo profissional, 

social, cultural e de relacionamento humano. 

O Estágio Supervisionado Obrigatório é uma atividade curricular componente do Projeto 

Pedagógico do Curso e deverá ser realizado sob a orientação de um professor e supervisionado 

por um profissional da parte concedente, visando o aprimoramento dos conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades e competências relativas à área de formação profissional do 

curso.  

Dúvidas sobre estágios ou cadastramento e convênio de empresas podem ser 

encaminhadas para o e-mail: secretaria.ipiranga@fatec.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 5061-

0298, ramal 213 ou 216. 

 

8.6 ENADE 

 

Trata-se de um exame coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Nacionais (INEP) com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação.  

Nossos cursos possuem notas máximas no ENADE e estão entre os melhores cursos do 

país. A nota máxima no ENADE mostra o grau de responsabilidade de nossos alunos e, ao mesmo 

tempo, o comprometimento dos professores e de toda a equipe da FATEC Ipiranga. 

O ENADE afere o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, 

além de suas habilidades e competências e é aplicado a todos os alunos do primeiro e do último 

ano do curso, com uma periodicidade máxima trienal.  

mailto:secretaria.ipiranga@fatec.sp.gov.br
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É acompanhado de instrumento de levantamento do perfil dos estudantes (questionário 

socioeconômico) e é considerado componente curricular obrigatório dos cursos (Lei n° 10.861, 

de 14 de abril de 2004 e Portaria MEC n°2.051, de 9 de julho de 2004).  

O aluno que for convocado pelo INEP e não comparecer à prova não poderá colar grau 

e não receberá o Diploma, o Atestado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar Final.  

O estudante deve ficar atento para saber as datas de avaliação do seu curso   

 

8.7 Pré-Requisitos para Cursar Disciplinas 

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos oferecidos pela FATEC-Ipiranga não 

estabelecem pré-requisitos para cursar as disciplinas constantes da Matriz Curricular. 

 Entretanto, baseados na lógica e na experiência das turmas e seus respectivos rendimentos, a 

Direção em conjunto com as Coordenadorias de Cursos estabeleceram uma tabela que visa 

orientar os alunos quanto aos conhecimentos prévios que os mesmos devem possuir para cursar 

determinadas disciplinas com aproveitamento suficiente.   

As disciplinas elencadas nos Quadros 1, 2, 3 e 4 não impedem o aluno de efetivar a sua 

matrícula em determinada disciplina, apenas o orienta quanto à necessidade dos 

conhecimentos prévios necessários ao bom aproveitamento dos conteúdos. 
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Quadro 1 -  Disciplinas e pré-requisitos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

Fonte: Fatec Ipiranga (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA(s) PRÉ REQUISITO 

Nome Semestre Nome(s) Semestre(s) 

Programação Estruturada e 
Modular 

2º Algoritmos 1º 

Estrutura de Dados 3º Programação Estruturada e Modular 2º 

Algoritmos 1º 

Programação Avançada Orientada 
a Objetos 

4º Programação Orientada a Objetos 3º 

Estrutura de Dados 3º 

Dispositivos Móveis 5º Programação Orientada a Objetos 3º 

Programação Avançada Orientada a 
Objetos 

4º 

Programação Web 4º Estrutura de Dados 3º 

Programação Estruturada e Modular 2º 

Engenharia de Software 2 4º Engenharia de Software 1 3º 

Engenharia de Software 3 5º Engenharia de Software 1 e 2 3º e 4º 

Lab. De Engenharia de Software 6º Engenharia de Software 2 e 3 4º e 5º 

Lab. Banco de Dados 3º Banco de Dados 2º 

Programação para Banco de Dados 5º Banco de Dados e Lab. Banco de 
Dados 

2º e 3º 

Segurança da Informação 6º Fund. De Redes de Computadores 4º 

Inglês 2 2º Inglês 1 1º 

Inglês 3 3º Inglês 1 e 2 1º e 2º 

Inglês 4 4º Inglês 1, 2, 3  1º,2º, 3º 

Inglês 5 5º Inglês 1,2,3 e 4 1º,2º, 3º e 4º 
Inglês 6 6º Inglês 1,2,3,4 e 5 1º,2º, 3º, 4º e 5º 
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Quadro 2 -  Disciplinas e pré-requisitos do curso de Eventos 

 

Fonte: Fatec Ipiranga (2018) 

 

 

Quadro 3 -  Disciplinas e pré-requisitos do curso de Gestão de Recursos Humanos 

DISCIPLINA(s) PRÉ REQUISITO 

Nome Semestre Nome(s) Semestre(s) 

Inglês 2 2º Inglês 1 1º 

Inglês 3 3º Inglês 1 e 2 1º e 2º 

Inglês 4 4º Inglês 1, 2, 3  1º,2º, 3º 

Inglês 5 5º Inglês 1,2,3 e 4 1º,2º, 3º e 4º 
Inglês 6 6º Inglês 1,2,3,4 e 5 1º,2º, 3º, 4º e 5º 
Espanhol 2 2º Espanhol 1 1º 

Espanhol 3 3º Espanhol 1 e 2 1º e 2º 

Espanhol 4 4º Espanhol 1, 2 e 3 1º,2º, 3º 

Espanhol 5 5º Espanhol 1, 2, 3 e 4 1º,2º, 3º e 4º 
Espanhol 6 6º Espanhol 1, 2, 3, 4 e 5 1º,2º, 3º, 4º e 5º 
Estatística Descritiva 3º Matemática Financeira 2º 

Fundamentos da Oratória 5º Cerimonial 2º 

Produção audiovisual 6º Tecnologia da Informação 1º 

DISCIPLINA(s) PRÉ REQUISITO 

Nome Semestre Nome(s) Semestre(s) 

Inglês 2 2º Inglês 1 1º 

Inglês 3 3º Inglês 1 e 2 1º e 2º 

Inglês 4 4º Inglês 1, 2, 3  1º,2º, 3º 

Inglês 5 5º Inglês 1,2,3 e 4 1º,2º, 3º e 4º 
Inglês 6 6º Inglês 1,2,3,4 e 5 1º,2º, 3º, 4º e 

5º 
Espanhol 2 2º Espanhol 1 1º 

Leitura e Produção textual 1º Comunicação Empresarial 2º 

Matemática Elementar 1º Estatística 2º 

Gestão de Rotinas de Pessoal I 3º Gestão de Rotinas de Pessoal – II 4º 

Comportamento Organizacional 1º Gestão do Clima Organizacional 3º 

Gestão de Benefícios 4º Captação e Seleção de Talentos 2º 

Gestão de Pessoas na 
Administração Pública 

2º 

Educação Corporativa 4º Captação e Seleção de Talentos 2º 

Gestão de Carreira 4º 

Empreendedorismo 4º Administração Geral 1º 

Gestão das Relações Interpessoais 1º 
Gestão de Conflitos 4º Comportamento Organizacional 1º 

Gestão do Clima Organizacional 3º 

Projeto de Recursos Humanos I 5º Empreendedorismo 4º 

Remuneração Estratégica  5º Matemática Elementar 1º 

Estatística 2º 

Gestão de Benefícios 4º 
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Fonte: Fatec Ipiranga (2018) 

 

Quadro 4 -  Disciplinas e pré-requisitos do curso de Gestão Comercial 

 

Fonte: Fatec Ipiranga (2018)  

Gestão Por Competência 5º Captação e Seleção de Talentos 2º 

Educação Corporativa 4º 

Projeto de Recursos Humanos II 6º Empreendedorismo 4º 
Projeto de Recursos Humanos I 5º 

Ética e Responsabilidade Social 
Empresarial 

6º Comportamento Organizacional 1º 

Gestão do Clima Organizacional 3º 

 
 
 
 
Planejamento Estratégico em RH 
  
 
 
 
  
  
  

6º Administração Geral 1º 

Comportamento Organizacional 1º 

Captação e Seleção de Talentos 2º 

Gestão do Clima Organizacional 3º 

Gestão de Benefícios 4º 

Educação Corporativa 4º 

Remuneração Estratégica  5º 

Gestão Por Competência 5º 

Consultoria em Gestão de 
Pessoas 

6º Captação e Seleção de Talentos 2º 

Educação Corporativa 4º 

Empreendedorismo 4º 

Gestão Por Competência 5º 

DISCIPLINA(s) PRÉ REQUISITO 

Nome Semestre Nome(s) Semestre(s) 

Empreendedorismo 2º ADM Geral 1º 

Análise e 

Dem.Contábeis  

3º Contabilidade 2º 

Gestão Financeira e 

Orçamentária 

3º Matemática Financeira 

Aplicada 

1º 

Estatística 1º 

Gestão de MKT 5º ADM Geral 1º 

Plano de Negócios 6º Gestão de MKT 5º 

Publicidade e Propaganda 5º 

Empreendedorismo 2º 

Gestão Financeira e 

Orçamentária 

3º  

Direito do consumidor 5º 

Promoção e Merchandising 5º 

Comportamento do 

Consumidor 

5º 

Comunicação Interna e 

Endomarketing 

4º 

Técnicas de Negociação 4º 

Inglês 2 2º Inglês 1 1º 

Inglês 3 3º Inglês 1 e 2 1º e 2º 

Inglês 4 4º Inglês 1, 2, 3  1º,2º, 3º 

Inglês 5 5º Inglês 1,2,3 e 4 1º,2º, 3º e 4º 

Inglês 6 6º Inglês 1,2,3,4 e 5 1º,2º, 3º, 4º 

e 5º 
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9 CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

O ano letivo nos cursos de graduação compreende dois períodos semestrais regulares, 

cada um com o mínimo de 20 semanas letivas. 

O calendário escolar é aprovado pela Congregação, no semestre precedente, e 

estabelece datas e prazos para o fluxo acadêmico. 

O calendário escolar fixará, para cada período letivo: 

• início e término do semestre letivo; 

• feriados e recessos; 

• período de acomodação de disciplinas; 

• exames de proficiência; 

• avaliações – presenciais e turmas especiais; 

• prazo final para desistência em disciplinas; 

• edital de transferência; 

• eventos; 

• apresentação de TG;  

• revisão de notas; e 

• reuniões da Congregação e do Colegiado 
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10 MATRÍCULA e REMATRÍCULA 

 

Neste capítulo são apresentadas todas as informações sobre a matrícula, rematrícula, 

desistência, trancamento e cancelamento, por isso, leia com atenção e em caso de dúvida, 

procure a secretaria acadêmica ou o coordenador do seu curso. 

 

10.1 Matrícula Inicial 

 

Matrícula é o ato por meio do qual o aluno estabelece seu vínculo com a Fatec.   A 

matrícula inicial é realizada pela Secretaria Acadêmica somente aos alunos classificados dentro 

das vagas oferecidas no processo seletivo do vestibular e que atendam às demais condições pré-

definidas no respectivo edital do concurso. 

São também aceitas as matrículas de alunos transferidos de outras instituições de nível 

superior, como portadores de diploma de nível superior, porém condicionados à existência de 

vagas remanescentes nos respectivos cursos. 

 

10.2 Rematrícula 

 

A matrícula acadêmica deve ser renovada obrigatoriamente a cada semestre letivo 

subsequente. A renovação é obrigatória e deve ser feita pelo aluno via Sistema Acadêmico 

(SIGA) conforme datas definidas no Calendário Escolar.   

A não renovação da matrícula nos prazos previstos no Calendário Escolar será 

automaticamente transformada em trancamento. 

ATENÇÃO: O aluno das Faculdades de Tecnologia (FATEC) do Centro Paula Souza não 

pode estar matriculado simultaneamente em outra instituição pública e gratuita de ensino 

superior, seja ela municipal, estadual ou federal, nem tampouco em duas FATEC´s ou dois cursos 

distintos na mesma FATEC.  

 

10.3 Regime Especial de Matrícula 

 

O aluno que não obtiver aprovação em uma ou mais disciplinas deverá cursá-la(s) 

novamente em regime de dependência.  
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A disciplina em dependência poderá ser cursada em turmas já existentes desde que não 

ocorra no mesmo horário das disciplinas do período em que o aluno está regularmente 

matriculado.  

O aluno deverá cursar a disciplina, obrigatoriamente, em um dos dois semestres 

subsequentes à sua reprovação, podendo se matricular-se, no semestre seguinte à reprovação, 

em turma especial para a realização das atividades de avaliação, mas sem a obrigatoriedade de 

frequência, já garantida no semestre anterior, nas disciplinas em que essas turmas especiais 

forem oferecidas. 

Caso o aluno não obtenha aprovação na turma especial em que se matricular, será 

matriculado novamente na disciplina, com obrigatoriedade de frequência, no semestre 

subsequente. 

É de responsabilidade do aluno o acompanhamento de sua vida acadêmica (notas e 

frequência) por meio do Sistema Acadêmico (SIGA). 

 

10.4 Desistência de Matrícula em Atividades Curriculares 

 

Caso o aluno não tenha um bom desenvolvimento em alguma atividade curricular, ele 

poderá solicitar a desistência dessa disciplina no respectivo semestre, porém até o cumprimento 

da metade da sua carga horária, conforme definido no Calendário Escolar. 

No entanto, a desistência de matrícula em qualquer atividade curricular poderá atrasar 

o aluno no desenvolvimento do seu curso, visto que não lhe confere o direito matricular-se em 

outra atividade, no mesmo período letivo 

É permitida a desistência de matrícula em uma atividade curricular somente uma única 

vez.  A desistência de matrícula em todas as atividades curriculares configura trancamento de 

matrícula. 

 

10.5 Trancamento de Matrícula 

 

O trancamento é a suspensão temporária dos estudos. O aluno tem direito, mediante 

solicitação, a 2 (dois) trancamentos de matrícula consecutivos ou não. Cada trancamento de 

matrícula terá a duração de um período letivo regular.  
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A solicitação do trancamento de matrícula poderá ser feita a partir do início da pré-

matrícula e até o transcurso de 2/3 (dois terços) de um dado período letivo.  

ATENÇÃO:  É vedado ao aluno o trancamento de matrícula no período letivo de seu 

ingresso. 

 

10.6 Trancamento Automático 

 

O aluno que, por qualquer motivo, não efetuar sua rematrícula em pelo menos uma 

atividade curricular, terá o trancamento automático de sua matrícula naquele semestre letivo, 

desde que ainda não tenha usufruído os dois trancamentos previstos no item 9.4. 

Na ocorrência do trancamento automático, e para não ter a matrícula cancelada até os 

2 (dois) primeiros meses do período letivo, o aluno deverá declarar por escrito o interesse pela 

manutenção da vaga. 

 

10.7 Cancelamento de Matrícula 

 

Haverá cancelamento de matrícula quando: 

I - Constatada a ausência injustificada do aluno ingressante por concurso vestibular em 

todas as aulas das 2 primeiras semanas do primeiro período letivo regular correspondente ao 

semestre de ingresso;  

II - O aluno ingressante não obtiver aprovação em nenhuma das atividades curriculares 

em que está matriculado no primeiro período letivo regular correspondente ao seu ingresso, 

não computados aproveitamentos de estudos eventualmente concedidos; 

III - O aluno, após 6 (seis) semestres de matrícula regular, não tiver obtido um Percentual 

de Progressão superior a 33%; 

IV - O aluno não concluir seu curso de graduação no prazo máximo fixado para a sua 

integralização, não computados os trancamentos de matrícula;  

V - O aluno solicitar o cancelamento por escrito;  

VI - O aluno não confirmar o trancamento automático previsto neste regulamento; 

VII - O aluno for enquadrado em situação de trancamento, não tendo mais direito a 

nenhum trancamento;  
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VIII - A FATEC tomar conhecimento de que o aluno está matriculado em outra instituição 

pública de ensino superior; 

 IX - O aluno for condenado à pena de expulsão em processo disciplinar. 

  



 
___________________________________________________________________________ 

Faculdade de Tecnologia do Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini” 

 

41 

11 VAGAS REMANESCENTES E TRANSFERÊNCIAS 

 

Neste capítulo são apresentadas informações referentes a vagas remanescentes e 

transferências.  

11.1 Vagas Remanescentes 

 

Desde que já tenha cumprido regularmente pelo menos um semestre letivo e que, 

concomitantemente haja o oferecimento de vagas disponíveis, o aluno poderá concorrer ao 

processo de mudança definitiva de turno ou de curso. 

Para isso o interessado deverá aguardar o período de inscrições, conforme previsto no 

Calendário Escolar e, mediante o edital interno específico a ser publicado na ocasião 

formalizando o oferecimento de vagas remanescentes, cumprir as formalidades nele requeridas. 

No entanto, como normalmente a procura é grande e a quantidade de vagas oferecidas 

é bastante reduzida e às vezes nula, e, também, o requerente é submetido a um processo 

classificatório (análise do PP e PR), é aconselhável ao aluno interessado que concorra a um novo 

processo vestibular, pois sendo aprovado poderá solicitar o aproveitamento de estudos para as 

disciplinas cursadas e aprovadas. 

 

11.2 Transferências 

 

Também previsto no mesmo edital de vagas remanescentes, a Fatec Ipiranga pode 

eventualmente receber transferências de alunos oriundos de outras unidades da Fatec ou de 

outras instituições de ensino superior, bem como de alunos portadores de diplomas de cursos 

superiores, egressos de qualquer que seja a instituição de origem.  Estas transferências são 

condicionadas à existência de vagas e que haja aproveitamentos de estudos por parte do aluno, 

além do cumprimento das exigências solicitadas. 

Em relação a transferência para outras unidades e outras instituições de ensino, o aluno 

requerente deverá estar regularmente matriculado na FATEC Ipiranga, incluindo aqueles com 

matrícula trancada, e juntar a declaração de vaga fornecida pela instituição de destino.  Assim 

feito, a Secretaria Acadêmica expedirá a competente guia de transferência e os demais 
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documentos concernentes ao ato.  Uma vez encaminhada a guia de transferência para a outra 

instituição, o aluno será considerado desligado (transferido). 
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12 AVALIAÇÃO E MÉDIA FINAL 

 

Neste capítulo as informações referentes as avaliações, reprovação e revisão de notas 

e médias.   

 

12.1 Avaliação do Rendimento Escolar 

 

As formas de verificação da aprendizagem são estabelecidas pelo professor responsável 

pela disciplina e divulgadas no início de cada período letivo.  

A avaliação do rendimento é expressa por meio de notas de 0 (zero) a 10 (dez), 

computadas até a primeira casa decimal. 

São condições de aprovação numa dada atividade curricular: 

• Obter média final igual ou superior a 6,0 (seis);  

• Ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades 

programadas. 

 

12.2 Reprovação/Dependência 

 

O aluno reprovado numa dada atividade curricular (disciplina) deverá cursá-la, 

obrigatoriamente, em um dos dois semestres subsequentes à sua reprovação. 

Desde que haja disponibilidade de vagas, é possibilitado o aluno reprovado em uma 

disciplina realizá-la em turno diferente daquele em que ingressou, aumentando assim a sua 

possibilidade de retornar à situação “em fase” no seu curso. 

ATENÇÃO:  Considerando-se que as matrículas são efetivadas por meio do sistema 

seriado (conjunto de disciplinas), onde o aluno aprovado em todas as disciplinas do ciclo anterior 

poderá efetuar matrícula nas disciplinas do ciclo subsequente, faz-se necessária a confirmação 

dessas disciplinas, pois é preciso considerar os critérios para as matrículas das disciplinas em 

regime de recuperação (DP), nos quais o aluno reprovado por falta e/ou nota será matriculado 

compulsoriamente nestas disciplinas e não poderá cursar as disciplinas que conflitarem com dias 

e horários destas disciplinas. 
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12.3 Revisão da Média Final 

 

As médias finais e a frequência dos alunos serão divulgadas antes da matrícula final, 

seguindo o disposto no Calendário Escolar, de modo a possibilitar que o aluno possa programar 

seu período letivo subsequente. 

É direito do aluno solicitar a revisão da nota de atividades escritas ou documentais em 

que julgue ter havido algum engano, sendo da competência doprofessor responsável pela 

disciplina a sua execução.  

A solicitação de revisão deverá ser feita na Secretaria Acadêmica da Unidade, por 

escrito, até 5 (cinco) dias após a divulgação da nota, tendo o docente igual período para a sua 

execução.  

Verificada a nova correção e não havendo concordância quanto ao valor da nota, o aluno 

poderá encaminhar documento à Coordenadoria do Curso com exposição de motivos, 

solicitando revisão por outros docentes da área da disciplina.  

O julgamento da nova solicitação será de responsabilidade do Coordenador, que pode 

deferir o pedido indicando docente para a realização da nova revisão ou indeferi-lo, 

encaminhando sua decisão para ciência do interessado e arquivo na Secretaria Acadêmica. Caso 

seja julgado abusivo, por parte da coordenadoria do curso, a solicitação do aluno poderá gerar 

repreensão, nos termos do Regimento das Fatec’s. 

  



 
___________________________________________________________________________ 

Faculdade de Tecnologia do Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini” 

 

45 

13 FREQUÊNCIA 

 

O número de faltas, abono de faltas e regime domiciliar são tratados neste capítulo. 

 

13.1 Frequência e Limite de Faltas 

 

É obrigatória, para aprovação, a frequência mínima de 75% da carga horária de cada 

disciplina ministrada. O controle de frequência às aulas é de responsabilidade do professor da 

disciplina, sob a supervisão da coordenação de curso.  

Para atender os imprevistos como doença, atrasos, ausência voluntária ou por razões 

religiosas, é permitido ao aluno faltar até o limite de 25%, cujas quantidades máximas, de acordo 

com o número de aulas semanais são as seguintes: 

 

Aulas Semanais Limite de Faltas 

02 10 
04 20 

 

O professor registrará a frequência no SIGA em todas as suas aulas e competirá ao aluno 

fazer o acompanhamento por meio de consulta no Sistema Acadêmico. No caso de alguma 

divergência, deverá procurar, imediatamente, o professor ou a coordenação para avaliar a 

situação. 

 

13.2 Abono de Faltas 

 

O abono de faltas ocorre somente nos seguintes casos:  

• Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei;  

• Exercício de representação estudantil em órgãos colegiados, nos horários em 

que estes se reúnem;  

• Falecimento de cônjuge, filho, pais ou padrastos e irmãos, 3 (três) dias; e 

• Falecimento de avós, sogros e cunhados, 2 (dois) dias.  
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Em qualquer dos casos previstos, deverá haver comprovação mediante apresentação, 

na Secretaria Acadêmica e num prazo de até 15 (quinze) dias após a ocorrência, de uma cópia 

de documentação correspondente: convocações, declarações ou atestados, conforme o caso. 

 

13.3 Regime de Exercícios Domiciliares 

 

É uma prática excepcional que tem por objetivo oferecer condições especiais de 

acompanhamento e participação nas atividades pedagógicas aos alunos com incapacidade física 

temporária de frequência às aulas, mas que estejam em condições intelectuais e emocionais 

para realizar os estudos e que se enquadrem nos seguintes casos:  

• Alunas gestantes, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, por um período de 90 

(noventa) dias ou, em casos excepcionais com comprovação médica, por 

período superior;  

• Portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 

outras condições mórbidas, desde que se constituam em ocorrência isolada.  

 

São condições para que o aluno seja submetido ao regime de exercícios domiciliares:  

 

• Requerimento protocolado junto à Secretaria Acadêmica dirigido ao Diretor da 

Unidade solicitando o regime de exercícios domiciliares, no prazo máximo de 

cinco dias úteis contados a partir da data do afastamento;  

• Laudo médico contendo assinatura e nº do CRM, período do afastamento não 

inferior a 15 (quinze) dias, especificação da natureza do impedimento e 

informações de que as condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

desenvolvimento das atividades de estudo estão preservadas;  

• Existência de compatibilidade entre a natureza das disciplinas envolvidas e a 

aplicação do regime, a critério da Coordenadoria do Curso, sendo excluídas 

atividades de natureza eminentemente prática, estágios, práticas laboratoriais 

entre outros;  

• Duração que não ultrapasse um máximo admissível, em cada caso, para a 

continuidade do processo de aprendizagem, a critério da Coordenadoria do 

Curso;  
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• Aprovação do pedido pelo Diretor da Unidade, após parecer favorável da 

Coordenadoria do Curso, ouvido o professor responsável pelas disciplinas 

envolvidas.  

• A compensação de ausência às aulas se dará da seguinte forma: 

• Após o início da ausência às aulas, o aluno terá o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para requerer os benefícios do citado decreto-lei mediante a 

apresentação do Laudo Médico, não sendo obrigatória a sua presença no ato do 

requerimento, caso esteja impossibilitado de se locomover;  

• Após 5 (cinco) dias da entrada do requerimento na Secretaria Acadêmica, os 

coordenadores encaminharão por e-mail a relação de exercícios domiciliares e 

trabalhos atribuídos pelo professor de cada disciplina;  

• Todos os trabalhos deverão ser devolvidos até as datas estabelecidas pelos 

professores de cada disciplina; 

• O exercício domiciliar não isenta o aluno das avaliações caso o período de 

afastamento coincida com as datas das provas e o aluno que estiver 

impossibilitado de comparecer, o mesmo utilizar-se-á do instrumento de 

avaliação P3 (prova substitutiva); e 

• O abono de falta está condicionado à menção atribuída aos trabalhos, que não 

poderá ser inferior à menção “satisfatório”. 

A biblioteca tem por objetivo fornecer suporte às atividades acadêmicas nos seus 

aspectos didático-pedagógicos, bem como proporcionar o incentivo à pesquisa dos(as) 

alunos(as) e professores(as). 
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14 BIBLIOTECA 

 

O serviço de Biblioteca destina-se unicamente ao atendimento das necessidades de 

estudo e pesquisa dos alunos, professores, e funcionários regularmente inscritos, e com 

documentação de identificação válida. 

Diversos materiais já podem ser consultados em formato digital, ou seja, podem ser 

acessados de fora da Instituição, por meio de downloads. Dessa forma, busca-se diminuir as 

barreiras físicas entre a biblioteca e seus usuários, fazendo desta, também, uma biblioteca 

digital. 

São deveres do usuário: 

• identificar-se para todo e qualquer serviço solicitado à Biblioteca; 

• zelar pelo material bibliográfico a fim de preservar sua integridade; 

• devolver todo o material dentro do prazo estabelecido pela Biblioteca; 

• respeitar os servidores da Biblioteca, acatando suas instruções quanto às 

normas existentes; 

• obedecer à Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998); 

• respeitar o horário de funcionamento da Biblioteca; 

• utilizar o computador de forma consciente, evitando sites inadequados e 

utilizando-o de forma a priorizar as pesquisas acadêmicas; 

• denunciar tentativas de fraudes, vandalismo ou quaisquer outros atos que 

possam prejudicar o 

• patrimônio, o acervo ou o bom andamento das atividades realizadas na 

Biblioteca; 

• colocar o celular no modo silencioso, em respeito aos colegas que se dedicam 

ao estudo e à pesquisa. 

• O horário de atendimento na Biblioteca é de segunda a sexta-feira das 9h às 

21h. 
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15 CONCLUSÃO DE CURSO 

 

15.1 Integralização Curricular 

 

Quando todas as atividades curriculares previstas para um dado curso estiverem 

integralizadas, o aluno terá direito ao diploma correspondente. Estará automaticamente 

excluído da possibilidade de integralização o aluno que exceder o prazo máximo (10 semestres) 

previsto para a conclusão de seu curso. 

Quando o aluno tiver concluído seu curso, lhe será fornecido, imediatamente, um 

Certificado de Conclusão.   Documento idôneo à comprovação da formação acadêmica, 

consubstanciando a situação de ausência do diploma durante o transcurso de tempo até a sua 

efetiva confecção e registro. 

No Certificado de Conclusão constará o nome do concluinte, sua data de nascimento, 

nacionalidade, número do RG ou documento correspondente, o curso concluído e a data de 

conclusão.  

 

15.2 Colação de Grau 

 

A Colação de Grau é o ato acadêmico-administrativo por meio do qual é outorgado o 

grau correspondente ao curso concluído integralmente pelo aluno na Instituição. Trata-se de 

ato oficial, solene, público e de caráter obrigatório, sob a presidência do Diretor Geral ou seu 

representante legal, que pode ocorrer em sessão solene regular ou em sessão não solene. 

O aluno que está matriculado em TODAS as últimas atividades de ensino obrigatórias do 

curso (incluindo TG, estágio, AACC´s e ENADE) deverá colar grau ao término do semestre letivo 

vigente. 

O primeiro passo é a solicitação da Colação de Grau e a entrega, no último dia letivo do 

semestre, dos seguintes documentos na Secretaria Acadêmica: 

• Histórico Escolar do Ensino Médio, autenticado (ou cópia simples acompanhada 

do original); 

• Publicação do Ensino Médio no sistema GDAE, ou publicação em Diário Oficial; 
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• Certidão de nascimento ou casamento, autenticada (ou cópia simples 

acompanhada do original); 

• Carteira de identidade, autenticada (ou cópia simples acompanhada do 

original); 

• Título de eleitor. 

ATENÇÃO:  Estes documentos deverão ser entregues novamente na Secretaria 

Acadêmica, pois serão enviados ao Departamento de Diplomas do Centro Paula Souza. As cópias 

dos documentos devem estar legíveis e não podem possuir verso, devendo constar apenas uma 

página em cada folha. 

A solenidade da colação de grau será realizada em sessão solene em data prevista no 

Calendário Escolar e, sendo a cerimônia oficial e legal de conclusão de curso. 

 

15.3 Diploma 

 

Depois de cumpridas todas as obrigações acadêmicas e as formalidades legais da 

colação de grau, o Centro Paula Souza expedirá o diploma. 

O diploma é o documento formal emitido como comprovação da formação recebida.  O 

seu registro, no entanto, é uma obrigação legal que habilita o seu portador ao pleno exercício 

da profissão em todo território nacional. 

Antes, entretanto, é necessário compor o processo referente a cada formando, que 

consiste na coleta da documentação individual e atualizada a ser remetida para a CESU - 

Coordenadoria de Ensino Superior para embasamento do procedimento de confecção e registro 

do diploma.  O erro na documentação implicará na devolução do processo à FATEC Ipiranga para 

que seja corrigido, o que causará um retardo desnecessário.  Dessa forma, é fundamental que o 

formando entregue toda a documentação atualizada conforme esclarecido no item 14.2 para a 

composição do seu processo de registro de diploma. 

 

15.4 Política de Egressos 

 

A relação com a FATEC Ipiranga não deve terminar com a entrega do Diploma. Como o 

egresso levará o nome desta Instituição onde quer que vá, faz parte da política de egressos: 
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• manter contato permanente com os egressos para acompanhar o sucesso 

profissional e continuar contribuindo com a formação permanente; 

• oferecer a possibilidade da formação continuada por meio da segunda 

graduação, cursos de extensão e cursos de pós-graduação;  

• convidar o egresso para a participação nos eventos da FATEC Ipiranga que 

possam oferecer oportunidade de crescimento formativo e profissional; 

• reunir, ao menos uma vez ao ano, os egressos de cada curso, sob a organização 

dos coordenadores dos cursos, para promover a atualização de assuntos novos 

pertinentes a área de formação e para possibilitar a integração.   
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16 SISTEMA ACADÊMICO (SIGA) 

 

O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) foi criado pelo Centro Paula Souza 

para o registro das atividades acadêmicas.  

 O SIGA pode ser acessado de qualquer dispositivo com acesso à Internet, permitindo 

aos alunos consultar sua situação acadêmica (disciplinas nas quais estão matriculados, notas e 

frequências) e realizar sua matrícula a cada semestre conforme Calendário Escolar. Além disso, 

o SIGA é um dos canais de comunicação, pois a Secretária Acadêmica, a Coordenação de Curso 

e os professores podem enviar informações importantes. Esse sistema deve ser acessado 

regularmente para que o aluno controle sua frequência e nota. 
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17 MONITORIA 

 

Algumas disciplinas dos cursos da graduação contam com a atividade de Monitoria.  

O monitor auxilia os alunos de uma disciplina, orientando-os com o seu nível de 

conhecimento e experiência. Os estudantes que encontrarem dificuldades no processo ensino 

aprendizagem devem informar-se na Coordenação sobre as opções de disciplinas, horários e 

locais de atendimento por parte do(s) monitor(es). 

Esta atividade é desenvolvida por um aluno (monitor) que já cursou a disciplina sob a 

supervisão de um professor.  

Para ser monitor o aluno participa de um processo seletivo regido por edital elaborado 

pela Coordenação de Curso ao qual a disciplina é filiada. Podem concorrer à bolsa de monitoria 

alunos regularmente matriculados em um dos cursos de graduação da Fatec que comprovem já 

terem sido aprovados na disciplina ofertada.  
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18 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Fatec Ipiranga utiliza uma variedade de ferramentas de comunicação interna e 

externa:  

• Quadros de avisos para fornecer informações de interesse à comunidade 

acadêmica em geral e, de modo particular, ao corpo discente. Os quadros 

oficiais situam-se lado da Biblioteca e Coordenação de Cursos. 

• O Site Institucional foi desenvolvido para cumprir o importante papel de dar 

visibilidade às informações da Instituição, bem como acessibilidade aos serviços 

disponíveis e aos projetos desenvolvidos. Na página principal, são publicadas 

notícias sobre os principais fatos do cotidiano. Acesse o site pelo endereço: 

www.fatecipiranga.edu.br/ 

• O boletim Informativo é uma publicação eletrônica mensal para a comunidade 

interna e externa, com entrevistas e notícias das atividades e eventos da Fatec  

• Redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram).  Como as redes sociais têm 

adquirido importância crescente na sociedade moderna, a Fatec Ipiranga utiliza 

as redes sociais para compartilhar informações com a comunidade interna e 

externa.   

• A ouvidoria da Fatec Ipiranga serve para que todas as instâncias da Instituição 

possam apresentar reclamações, denúncias, elogios e/ou sugestões referentes 

aos serviços prestados. Trata-se de um serviço que recebe as manifestações pela 

internet, no site http://fatecipiranga.edu.br/ (aba “ouvidoria”), encaminhando 

para os setores responsáveis, cobrando soluções e respondendo aos solicitantes 

dentro de um prazo previamente estabelecido. 

  

http://www.fatecipiranga.edu.br/
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19 REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

Os alunos devem cooperar ativamente para a manutenção da ordem disciplinar da 

Instituição.  

De acordo com os artigos 82 e 83 do Regimento Unificado das FATECs, os alunos estão 

sujeitos às seguintes sanções disciplinares, em decorrência da gravidade da falta: advertência, 

repreensão, suspensão e desligamento.  

Na aplicação das penalidades é levada em conta a gravidade da falta e suas 

consequências. 

Ocupação do Espaço Físico: Considerando a necessidade de compatibilizar as atividades 

curriculares e extracurriculares dos cursos, a ocupação dos espaços físicos da faculdade para 

atividades extracurriculares não relacionadas à prática didático-pedagógica deverá ter 

autorização expressa da Direção ou da Coordenação.  

Desta forma, não são permitidas festas e confraternizações com ou sem consumo de 

bebidas e comestíveis dentro ou fora de salas de aula sem a autorização expressa da Direção ou 

da Coordenação. 

Alguns exemplos de comportamentos passíveis de punição: 

• Aplicar “trote” nos alunos ingressantes (calouros); 

• Participar de jogos de baralho em todos os ambientes da faculdade; 

• Faltar com o respeito a qualquer funcionário da Faculdade; 

• Faltar com o respeito para com os docentes; 

• Envolver-se em brigas e agressões físicas nas dependências da faculdade; 

• Fumar em qualquer dos ambientes internos ou externos, porém fechados da 

faculdade; 

• Utilizar seu equipamento de telefonia móvel durante as aulas de forma a 

perturbar o desenvolvimento da aula; 

• Portar ou ingerir bebida alcoólica dentro da faculdade; 

• Acessar ou visualizar material pornográfico nos equipamentos da Faculdade ou 

ainda no seu Notebook, porém no ambiente acadêmico  



 
___________________________________________________________________________ 

Faculdade de Tecnologia do Ipiranga – “Pastor Enéas Tognini” 

 

56 

• Qualquer ato que seja entendido como desrespeito às normas regimentais da 

Instituição, principalmente aquelas não condizentes com o ambiente 

acadêmico. 

ATENÇÃO:  É expressamente proibida a presença de pessoas estranhas ao ambiente 

acadêmico dentro das salas de aula e laboratórios (filhos, esposa/esposo, namorado/namorada, 

entre outros.). 
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20 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI  

 

A Fatec Ipiranga, a partir do segundo semestre de 2018, possuirá o seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI – para o quinquênio 2018-2022.  

Esse documento identifica a Instituição, no que diz respeito à filosofia de trabalho, à 

missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.  

O referido documento será disponibilizado no site e na Biblioteca da Instituição para 

ciência e consulta da Comunidade Acadêmica. 
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21 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Fatec Ipiranga procura avaliar constantemente suas ações, a fim de aprimorar seu 

trabalho voltado para uma educação de qualidade, de acordo com as propostas e objetivos do 

seu Projeto Institucional. Por isso que, atendendo às necessidades internas e aos requisitos 

estabelecidos pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), a Instituição 

criou a Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

A CPA é entendida como um importante instrumento na concretização das ações de 

melhoria da Instituição e na busca pela realização plena de sua missão. 

Dispõe de Regulamento Próprio, aprovado pela Congregação que regulamenta sua 

existência no âmbito da Instituição e disciplina sua organização e funcionamento.  

A CPA é responsável por todo o processo avaliativo realizado pela Instituição, em que se 

encontram as avaliações internas (WEB-SAI), o desempenho discente no ENADE, entre outras. 

Os resultados são sistematizados e analisados pela CPA, que os repassa aos setores e aos cursos 

competentes, oferecendo subsídios para a revisão de seus programas e, quando os indicadores 

atingem aspectos mais gerais, para aperfeiçoamento ou, até mesmo, revisão do próprio Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
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22 PATRIMÔNIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS 

 

É dever de toda a comunidade zelar pelo patrimônio público, bem como pela limpeza e 

conservação de todos os bens existentes na unidade.  

Não desperdice papel higiênico, papel toalha, sabonete e água entre outros materiais 

que são gratuitamente disponibilizados pela FATEC-IPIRANGA 
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23 REPRESENTAÇÃO DE ALUNOS 

 

É obrigatório que cada turma tenha seu representante de classe. A representação de 

classe é o elo existente entre o alunado, coordenação e direção da instituição de modo que 

sejam discutidas as demandas e condições de atendimento existentes na instituição. 

As eleições são feitas no início de cada semestre, de acordo com solicitação de cada 

coordenação, devendo cada sala ter um representante, um vice e um suplente.  

Essa representação será convocada sempre que houver a necessidade de debates 

acerca de situações dentro da instituição que afetem o andamento das atividades acadêmicas, 

ou de acordo com o calendário de reuniões que a coordenação irá informar no início de cada 

semestre. 

São normatizadores da Fatec Ipiranga; 
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24 NORMATIZAÇÃO 

• Regimento; 

• Regulamento dos Cursos de Graduação das FATEC´s;  

• Edital de Monitoria; 

• Normas de Procedimentos da Coordenação;  

• Manual de Registro das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais;  

• Manual do Estagiário; 

• Manual do Acadêmico;  

• Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos;  

 

 


