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Parabéns por ter ingressado na FATEC IPIRANGA - Faculdade de Tecnologia pertencente ao 

Centro Paula Souza. A partir de agora, você faz parte do corpo discente de uma instituição pública e de 

qualidade, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo!  

 
 

Listamos abaixo, algumas informações que lhe serão de extrema utilidade durante sua 

permanência como discente na Fatec Ipiranga. É importante que você saiba:  

Questão de Vaga - você conquistou uma vaga no curso e período em que foi chamado pelo processo 

seletivo, decorrente de seu aproveitamento no vestibular. A vaga é sua e você tem toda a responsabilidade 

sobre ela. Para mantê-la, é necessário seguir o regulamento de graduação e ter aproveitamento nas 

disciplinas em que se matricular.  

 

Porém esta vaga poderá ser perdida se:  

 Faltar a todas as atividades acadêmicas nas duas primeiras semanas de aula, sem justificativa;  

 Reprovar em todas as disciplinas em que estará matriculado neste semestre, por nota ou por falta;  

 Estar matriculado em outra instituição pública de ensino superior;  

 Você se enquadrar em outras situações previstas no Artigo 36 do Regulamento Geral. 

 

Você está sendo matriculado em todas as atividades curriculares sugeridas para o seu curso no 

primeiro semestre. As matrículas e vários outros procedimentos estão sendo informatizados e passarão a 

formar o “Sistema Acadêmico da Instituição”.  

 

Alteração da Matrícula 

(Artigo 33) 

 Alteração da Matrícula é a inclusão ou supressão de disciplinas em que você já esteja matriculado. 

Em data estabelecida pela Secretaria Acadêmica, poderá haver alteração de matrículas para a 

acomodação de horários ou para o preenchimento de vagas eventualmente ociosas em disciplinas.  Preste 

atenção nos avisos! 

 

Desistência da Matrícula  

(Artigo 34) 

Você poderá desistir da matrícula de alguma disciplina caso não consiga ter todo o tempo 

necessário para o seu desenvolvimento.  



 

Mas preste atenção para algumas regras: 

 Até o cumprimento de metade da carga horária da atividade curricular você poderá solicitar a 

desistência. 

 É permitida a desistência de matrícula em uma mesma disciplina uma única vez. 

 A desistência de matrícula em todas as atividades curriculares em que você estiver matriculado é 

considerado como trancamento de matrícula e só será possível se você ainda tiver direito a trancamentos. 

 A desistência de matrícula em qualquer atividade não confere a você o direito de matricular-se em 

outra, no mesmo período letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trancamento da Matrícula 

(Artigo 35) 

Você tem direito, mediante solicitação, a 2 (dois) trancamentos consecutivos ou não.  Dessa forma, 

é necessário ter ciência que: 

 Cada trancamento de matrícula terá a duração de um período letivo regular; 

 A solicitação do trancamento da matrícula poderá ser feita a partir do início da pré-matrícula e até 

o transcurso de 2/3 (dois terços) de um período letivo. 

 Durante a vigência do trancamento você não poderá cursar nenhuma disciplina de graduação em 

qualquer Faculdade do Centro Paula Souza. 

 É vedado o trancamento de matrícula no período letivo de seu ingresso no curso que realiza. 

 

 

Avaliações Bimestrais 

(IN15/2012) 

 O processo de avaliação será constituído de três momentos avaliativos regulares: P1, P2 e P3. 

  
 

Muita atenção, pois a desistência de matrícula atrasará o desenvolvimento de seu curso, o que 

poderá prejudicá-lo(a). 

 

No calendário escolar há prazo para desistência ao longo do semestre e 

esse prazo será divulgado já na primeira semana de aulas. Acostume-se 

a ler as informações postadas no moodle, nos quadros de avisos e seus 

e-mails!  

 



 

Se a média das provas P1 e P2 for igual ou superior a 6,0 (seis), você é considerado aprovado e não 

realiza a prova P3. 

A avaliação P3 é aplicada quando você não atingir a média 6,0 (seis), com finalidade de substituir a 

menor nota (P1 e P2) 

A avaliação ao longo de cada bimestre é de responsabilidade e critério do professor. 

IMPORTANTE: Fique atento ao calendário de provas. 

 

Avaliação do Rendimento Escolar 

(Artigo 38 e 39) 

 A avaliação do rendimento é expressa por meio de notas de 0 (zero) a 10(dez).  São condições para 

sua aprovação : 

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

 Ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 

Revisão de Notas 

 (Artigo 41) 

É um direito seu solicitar a revisão da nota de avaliações ou trabalhos em que julgue ter havido 

algum engano.  Mas fique atento, pois a solicitação de revisão deverá ser feita na Secretaria Acadêmica, 

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

execução. 

 

Reprovação 

 (Artigo 42) 

Ao reprovar numa dada atividade curricular, você deverá cursá-la obrigatoriamente em um dos 

dois semestres subsequentes à sua reprovação.  No semestre seguinte à reprovação, você poderá se 

matricular, em “Turma Especial”, para a realização das atividades de avaliação, mas sem a obrigatoriedade 

de frequência, pois a mesma já foi garantida no semestre anterior.  

OBS: Consulte a Secretaria Acadêmica ou Coordenação de Cursos para saber quais disciplinas foram 

escolhidas em “Turma Especial” pelo seu curso na unidade. 

  Caso você não obtenha aprovação na Turma Especial, você deverá matricular-se na disciplina no 

semestre subsequente, mas agora com obrigatoriedade de frequência.   

 



 

FIQUE ESPERTO: Outra reprovação neste momento levará a matrícula na mesma disciplina no semestre 

seguinte, mas agora com a obrigatoriedade de manter vago o mesmo número de horas da disciplina, de 

modo a possibilitar o estudo da mesma ao longo do semestre.  

 Por exemplo:  uma disciplina com 4 horas semanais implicará em mais quatro horas disponíveis para o 

estudo dentro da sua grade horária.  

 

Abono de Faltas 

(Artigo 43) 

Não há abono de faltas, exceto 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 cônjuges, filhos, pais ou padrastos e irmãos (3 dias);  

 Falecimento de avós, sogros e cunhados (2 dias).  

Nesses casos deverá ser entregue comprovante do fato na secretaria da Faculdade num prazo máximo de 

15 dias após a ocorrência. 

 

Percentual de Progressão do Aluno (PP) 

(Artigo 12) 

Atividades curriculares que demandem uma maturidade acadêmica por parte do aluno ou que 

devam ser realizadas a partir de um percentual mínimo de integralização, poderão exigir esse percentual 

(X) como condição para a matrícula, utilizando um Percentual de Progressão (PP), nos termos definidos 

neste regulamento (PP > X) 

OBS: o PP (Percentual de Progressão) é a fração da carga horária já cumprida pelo aluno em relação à carga 

horária total do curso. 

Ex: Um aluno que terminar o 1º semestre e tiver um PP mínimo de aproximadamente 12%, poderá se 

matricular, exclusivamente, nas disciplinas do segundo semestre.  E assim sucessivamente, de acordo com 

o quadro de PP de cada curso. 

 

 

Percentual de Rendimento do Aluno (PR) 

(Artigo 87) 

Desde já, atenção para o seu Rendimento Escolar (PR – percentual de rendimento – é a média 

acumulada de todas as atividades curriculares realizadas pelo aluno, ponderada pela carga horária da 



 

respectiva atividade). Este será um parâmetro que será levado em conta em projetos oferecidos pela 

instituição, como o projeto Ciências sem Fronteiras. 

 

Regime de Exercícios Domiciliares 

(Artigos: 44, 45, 46, 47,48 e 49) 

Se por motivos de saúde, você ficar temporariamente impossibilitado de frequentar as aulas, mas 

em condições de aprendizagem, poderá solicitar a Secretaria Acadêmica o regime de exercícios 

domiciliares.  Porém para ter direito é necessário verificar inicialmente se você se enquadra em um dos 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acompanhamento das atividades será feito pelo professor responsável pela disciplina, dessa 

forma é sua responsabilidade manter-se em contato com os professores para o cumprimento das tarefas 

estabelecidas. 

 

 

 
 Laudo médico contendo assinatura e número 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 Coordenação do Curso, sendo excluídas atividades de natureza eminentemente prática, 

estágios e práticas laboratoriais. 

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

processo de aprendizagem, a critério da Coordenadoria do Curso; 

 

Condições para que você seja submetido ao 

Regime de Exercícios Domiciliares: 

 Requerimento protocolado junto a 

Secretaria Acadêmica solicitando o regime de 

exercícios domiciliares, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis contados a partir do 

afastamento; 

 



 

 

Aproveitamento de Estudos 

(Artigo 50 e 51 e 52) 

Caso você já tenha feito algum curso superior, total ou parcialmente, informe imediatamente a 

Secretaria Acadêmica para que seja verificada a existência de disciplinas que poderá eliminar.  

O aproveitamento de estudos é decorrente da equivalência entre disciplinas cursadas em 

Instituição de Ensino Superior, credenciada na forma da Lei.  Porém a equivalência só será concedida se 

houver 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 50 (cinquenta) e 70 (setenta) por cento, poderá ser concedida a equivalência, desde que você 

faça um exame específico de avaliação e obtenha um desempenho igual ou superior a 6,0 (seis). 

O resultado do julgamento poderá possibilitar a obtenção de dispensa de disciplina(s) já neste 

primeiro semestre. 

 É importante que você dê essa informação no ato da matrícula para poder usufruir o que dispõe 

essa regra. Caso não solicite isso agora, só poderá fazê-lo em situações que comprovem que você fez a 

atividade curricular em outro local posteriormente à data da matrícula.  

 

Exames de Proficiência  

(Artigo 53) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                        Fique Atento ao Calendário 
 A unidade realizará exames de proficiência em diferentes 

disciplinas, visando aproveitar suas experiências anteriores e 

conhecimentos adquiridos. Pergunte na Secretaria Acadêmica ou 

Coordenação de Cursos sobre quais disciplinas foram escolhidas pelo seu 

curso na unidade. Em princípio, ao menos as disciplinas de inglês e 

espanhol terão exame de proficiência.  

Alguns exames acontecerão durante a matrícula e na primeira 

semana que antecede o início das aulas. Informe-se sobre datas e locais. 

Isso poderá dispensá-lo de cursar essas disciplinas, abrindo espaços para 

outras atividades de seu curso.  

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=fique+atento+ao+calend%C3%A1rio&um=1&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&tbo=d&biw=1600&bih=745&tbm=isch&tbnid=Y5W4rep4UV5hHM:&imgrefurl=http://www.saomauro.org.br/?attachment_id=3161&docid=1N0hIHwbqJUgcM&imgurl=http://www.saomauro.org.br/wp-content/uploads/2012/11/calendario1.jpg&w=383&h=286&ei=ZYe3UMujGYqi8ASni4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=210&vpy=263&dur=44&hovh=194&hovw=260&tx=110&ty=98&sig=105413972449246500013&page=2&tbnh=126&tbnw=169&start=31&ndsp=37&ved=1t:429,r:47,s:0,i:229
http://www.google.com.br/imgres?q=fique+atento+ao+calend%C3%A1rio&um=1&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&tbo=d&biw=1600&bih=745&tbm=isch&tbnid=Y5W4rep4UV5hHM:&imgrefurl=http://www.saomauro.org.br/?attachment_id=3161&docid=1N0hIHwbqJUgcM&imgurl=http://www.saomauro.org.br/wp-content/uploads/2012/11/calendario1.jpg&w=383&h=286&ei=ZYe3UMujGYqi8ASni4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=210&vpy=263&dur=44&hovh=194&hovw=260&tx=110&ty=98&sig=105413972449246500013&page=2&tbnh=126&tbnw=169&start=31&ndsp=37&ved=1t:429,r:47,s:0,i:229�


 

Integralização do Curso 

(Artigo 17) 

Você tem um prazo de 1,5 vezes + 1 semestre como máximo de integralização de seu curso. Isso 

significa que se ele tem 6 semestres, você terá um máximo de 10 semestres ([6 x 1,5] + 1) para terminá-lo. 

É interessante que  sempre verifique qual é o seu percentual de progressão (PP - porcentagem do curso já 

realizada com aproveitamento, como consta no artigo 88 do regulamento de graduação).  

No caso de transcorrer o prazo sugerido (6 semestres) sem que você atinja um PP superior a 33%, 

você perderá sua vaga na Instituição. (Artigo 36). 

 

Características Gerais 

(Artigo 9) 

Além das disciplinas, você deverá cumprir obrigatoriamente: 

 Estágio Supervisionado: Uma oportunidade para você tomar contato com sua área no ambiente 

empresarial, aplicando os conhecimentos desenvolvidos ao longo das aulas em situações reais do dia a dia.   

O estágio é uma atividade que deverá ser acompanhada por um profissional da empresa onde irá estagiar 

para posteriormente ser validade pela Coordenação de Estágios da Fatec Ipiranga. 

 Trabalho de Graduação (TCC): momento do curso no qual você produzirá, sob orientação de um 

docente do curso, um trabalho de caráter acadêmico sobre tema relacionado à sua área de formação. O 

orientador é definido conforme a disponibilidade dos docentes e o tema escolhido pelo aluno. Após a 

elaboração do TCC, o aluno deverá apresentá-lo e submetê-lo à apreciação de uma Banca Examinadora, 

devendo ser capaz de defender o trabalho desenvolvido.  

Importante: para mais informações sobre as disciplinas, estágio e TCC consultar o projeto pedagógico de 

seu curso. 

 

Solicitação de Documentos 

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

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

f.ipiranga.ata@centropaulasouza.sp.gov.br 

  Consulte a página do Centro Paula Souza para consultar, na íntegra, o Regulamento de Graduação e 

o Regimento das FATECs:  www.centropaulasouza.sp.gov.br.  Nele, clique em “FATEC” e, em seguida, CESU 

(unidade de ensino superior do Centro).  

No moodle você também encontrará estas e outras informações de extrema importância. Não 

deixe de consultar.  

mailto:f.ipiranga.ata@centropaulasouza.sp.gov.br
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/


 

Com esses procedimentos, você poderá conhecer todos os seus direitos e deveres, para ter a 

melhor convivência possível durante a sua estada na Faculdade que, esperamos, seja bastante profícua e 

importante para toda a sua vida!  

 

SISTEMA MOODLE 

 
Endereço de acesso:  http://fatecipiranga.edu.br/ead 

 

 

 

http://fatecipiranga.edu.br/ead


 

Para entrar com o seu usuário clique no campo “acesso” no canto superior 
direito.

 

Utilize como usuário o numérico do seu registro acadêmico (R. A.) e para a senha o numérico do seu 
registro geral (R. G.), que deverá ser trocada no seu primeiro acesso. 

 

SIGA – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA 

Este software é o resultado do projeto Sistema Acadêmico da Superintendência do Centro Paula 
Souza, que tem por objetivo suprir suas Unidades de Ensino com um software que traga controle e 
segurança nas operações acadêmicas institucionais. É a fonte oficial de todos os dados referentes 
aos cursos ministrados, inclusive histórico escolar dos alunos, nos termos do Regimento Geral de 
Graduação 

Seu uso é restrito às Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza. 

Endereço de acesso:  https://www.sigacentropaulasouza.com.br/aluno 

 

 

Bem-vindo(a) a Fatec Ipiranga! 

 

“Qualidade não é obra do acaso.  
Resulta de intenção, esforço e competência.”  

George Herbert 

https://www.sigacentropaulasouza.com.br/aluno

