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CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

a) NOME DA MANTENEDORA 

Fase Educação e Cultura 

b) BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 

55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 – Contrato Social registrado sob nº. 163.343 no 

2º. Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Osasco, Estado de São Paulo.  

 
c) – NOME DA IES 

FIPEN- Instituto Paulista de Ensino 

d) – BASE LEGAL DA IES 

Conforme a Portaria do Ministério da Educação Nº 1.411, de 11 de junho de 

2.003, o Ministro da Educação, no uso das suas competências, credenciou o Instituto 

Paulista de Ensino, mantido pela Fase Educação e Cultura LTDA, na cidade de 

Osasco, no estado de São Paulo. 

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / 

SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44. 

 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 1.411, DE 11 DE JUNHO DE 2003 
 

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada 

pelos Decretos n 1.845, de 28 de março de 1996, e n 3.860, de 9 de julho de 2001, 

alterado pelo Decreto nº 3.908, de 4 de setembro de 2001, e tendo em vista o 

Despacho nº 0037/2003, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do 

Processo n 23000.001472/99-16, do Ministério da Educação, resolve: 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109694/decreto-1845-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101351/decreto-3860-01
http://www.jusbrasil.com/legislacao/100928/decreto-3908-01
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Art. 1 Credenciar o Instituto Paulista de Ensino, a ser estabelecido na cidade de 

Osasco, no Estado de São Paulo, mantido por Fase Educação e Cultura Ltda., com 

sede na cidade de Osasco, no Estado de São Paulo. 

Art. 2 A mantenedora, Fase Educação e Cultura Ltda., deverá comprovar junto a 

este Ministério o atendimento ao que estabelece o art. 25 do Decreto n 3.860/2001, no 

prazo de até trinta dias antes da publicação do Edital do processo seletivo para o 

primeiro curso autorizado. Deverá, ainda, protocolizar neste Ministério, no prazo de 

trinta dias, processo solicitando aprovação do Regimento da instituição ora 

credenciada, e observar o que dispõe a Portaria MEC n 1.679, de 2 de dezembro de 

1999. 

Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Cristovam Buarque 
 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11139591/artigo-25-do-decreto-n-3860-de-09-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101351/decreto-3860-01
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1. A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

1.1. PERFIL 

O Instituto Paulista de Ensino, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de Osasco, Estado de São Paulo, à Rua Euclides da Cunha, 377, é um 

estabelecimento isolado e particular de ensino superior mantido pela "Fase Educação e 

Cultura LTDA.", entidade jurídica de direito privado com fins lucrativos, de natureza 

educacional, cultural e social, de prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de 

Osasco, Estado de São Paulo, e com seu Contrato Social inscrito no Registro Civil do 

2º Cartório das Pessoas Jurídicas, sob nº 288 em 02 de dezembro de 1976 e última 

alteração registrada sob o nº. 163.343, em 04 de junho de 1999, no 2º. Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos de Osasco, Estado de São Paulo, para Sociedade 

Empresária, sob o tipo jurídico de sociedade limitada, nos termos da Lei nº. 10.406/02, 

com arquivamento desse ato no Registro Público de Empresas Mercantis e atividades 

afins, a cargo da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo da FIPEN é ser um centro educacional voltado para a geração de 

conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais, econômicos e políticos. A sua atuação 

consiste em desenvolver, implantar, gerir e ofertar Cursos de Extensão, Graduação 

Tecnológica, Bacharelado, Licenciatura e Pós-Graduação com qualidade, de forma a 

colaborar com o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. 

Os objetivos institucionais são: 

 Proporcionar um processo educativo que promova a qualificação 

profissional compromissada com a emancipação humana e com a justiça 

social;  

 Estimular a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 

humano por meio da cooperação e da liberdade para alcançar o ideal de 

vida;  
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 Proporcionar a participação construtiva e acesso ao conhecimento 

científico, mediante instrumentos e técnicas que promovam o 

desenvolvimento humano; 

 Incentivar a busca do saber em todas as áreas da instituição tendo em 

vista o compromisso de qualificação e de responsabilidade social;  

 Promover a integração da instituição com a comunidade regional; 

 Incrementar a prática de pesquisa com visão criativa e renovadora; 

 Incentivar e manter a pluralidade de ideias; 

 Preparar a Instituição para os desafios futuros; 

 Sistematizar um processo contínuo de avaliação institucional. 

 

1.3. PRINCÍPIOS 

A FIPEN em suas ações cotidianas, ou seja, na prática educacional, no 

desenvolvimento dos seus recursos humanos, na política de expansão e no seu 

relacionamento com as comunidades internas e externas, pauta-se pelos princípios 

seguintes: 

 ética e responsabilidade social; 

 apoio ao desenvolvimento econômico e sustentável, para tal, a 

estruturação das ações ocorre por meio do diálogo com a sociedade, o 

respeito ao próximo e às necessidades regionais, nas localidades onde a 

FIPEN tenha capacidade de interação e, consequentemente, intervenção; 

 incentivo ao Ensino integrado à pesquisa e à extensão; 

 interdisciplinaridade, para o desenvolvimento da integração interna e 

externa, respeito entre as diversas áreas e o incentivo do senso crítico; 

 processo educacional que possibilite ao indivíduo construir conhecimento 

científico e humanístico, capaz de contribuir com o desenvolvimento de 

um mundo multicultural, diversificado e complexo. 
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1.4. MISSÃO 

A Missão, de forma integrada à sua mantenedora, valoriza a pessoa humana, 

compreendida em sua totalidade: um ser em relação com o seu semelhante e o mundo 

sociocultural que o cerca, eclético, criativo, inovador e com capacidade de intervir em 

diferentes ambientes e situações.  

A FIPEN busca promover ensino integrado e qualificado para o desenvolvimento 

de uma educação capaz de possibilitar o desenvolvimento pessoal, com postura 

empreendedora, capacidade de liderança e profissionais com fortes valores éticos, na 

busca da melhoria da comunidade. 

Outra preocupação é oferecer um processo de educação continuada e integral 

aos alunos, criando oportunidades que contemplem o ser, o bem-estar, a convivência 

comunitária e a criação de um ambiente propício para absorção de novas tecnologias 

no ambiente acadêmico e comunitário regional. 

 

1.5. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FIPEN 

A FIPEN demonstra responsabilidade social em sua ação cotidiana, pois suas 

metas e a missão buscam a construção de um sistema de ensino preocupado com a 

sua qualidade, com a inserção profissional e melhoria da qualidade de vida dos alunos, 

promovendo o desenvolvimento, com uma formação global e cidadã dos indivíduos. 

Esses objetivos são demonstrados da forma seguinte: 

a) projeto pedagógico diferenciado, com disciplinas que possibilitam a 

formação humanística e global; 

b) desenvolvimento de projetos de pesquisa e de iniciação científica que 

colaboram com o senso crítico e com o desenvolvimento regional; 

c) preocupação com uma administração humana e social, voltada às 

necessidades locais e ao desenvolvimento do ser humano; 

d) valorização do seu corpo social: técnico-administrativo e docente, por 

meio de políticas, ações e trabalhos cotidianos. 
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e) desenvolvimento de atividades que envolvam a atividade interna e 

externa, como palestras, oficinas e outras. 

A Instituição busca uma qualidade de ensino que considere o desenvolvimento 

local, o respeito à sociedade e aos cidadãos e a responsabilidade social. 

 

1.6. – DADOS SÓCIOS ECONÔMICOS DA REGIÃO 

Com uma logística privilegiada, Osasco possui 67 Km2 cortados por rodovias, 

grandes avenidas e ramais ferroviários e hidroviários que oferecem diversas 

possibilidades, além de aceso direto à cidade de São Paulo. 

Situada no centro da cidade de Osasco, a FIPEN conta, em suas proximidades, 

com o principal comércio da região. A maioria das linhas de ônibus municipais da 

cidade e os ônibus intermunicipais, que ligam os demais municípios da região Oeste 

(Barueri, Jandira, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Taboão e outras), circulam a menos de 

uma quadra do campus da faculdade. Destaca-se, ainda, a linha férrea, que está a uma 

distância de, aproximadamente, mil metros. 

Conforme dados coletados no site da Prefeitura de Osasco, a cidade tem uma 

localização privilegiada para atrair ainda mais empresas e empregos para seu território, 

pois possui acesso fácil para as marginais Pinheiros e Tietê. A Marginal Tietê, por sua 

vez, é cortada por três importantes rodovias, Castelo Branco, Raposo Tavares e 

Anhanguera, e por grande parte da extensão do Rodoanel (sistema viário que visa 

otimizar o transporte e distribuição de cargas na região Metropolitana de São Paulo). 

A construção do trecho Sul do Rodoanel facilitou o acesso ao complexo 

Anchieta-Imigrantes, ao porto de Santos, à região do ABC Paulista e à zona Leste da 

Capital, abrindo ainda mais as possibilidades da cidade. Atualmente, o trecho Oeste, 

que corta Osasco, possibilita rápido deslocamento para as cinco rodovias interligadas 

por esse anel viário. 

A rede ferroviária que serve a cidade é composta por 5 estações e 2 linhas de 

trem. O ramal é responsável pelo transporte de 15 milhões de passageiros por ano, 

entre a região e a Capital.  
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Com a revitalização das ferrovias em todo o País, a infraestrutura de trilhos 

disponível em Osasco permite criar novas soluções para o transporte de cargas, 

ampliando as opções de logística para as empresas. 

Conforme o Censo de 2010, a população de Osasco tem cerca de 666.740 mil 

habitantes. Osasco é, também, a 24ª maior cidade brasileira em população, além de se 

constituir no 5º município mais populoso do Estado. Sua economia se destaca pela 

forte presença industrial e pela intensa atividade dos setores de comércio e serviços. 

Osasco é hoje a 6ª cidade do Estado de São Paulo em população e está entre os 100 

maiores municípios em relação ao valor adicionado bruto dos serviços e participações 

percentuais, tendo ocupado, em 2009, a 8º posição (IBGE). 

Pelo desenvolvimento que apresenta, a cidade é considerada a capital regional 

da zona oeste. Possui as sedes regionais: do Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (CIESP), da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo 

(FACESP) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), 

bem como unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Na cidade, estão instaladas 

algumas das empresas que mais movimentam a economia brasileira, como a matriz do 

Banco Bradesco; o SBT, segunda maior rede de televisão nacional; o parque gráfico do 

jornal Diário de São Paulo; a loja virtual Submarino, maior empresa de comércio 

eletrônico brasileiro e os centros de distribuição de grandes empresas como 

McDonalds, Ponto Frio e Coca-Cola. 

Como polo comercial, Osasco é a cidade da Grande São Paulo que mais atrai 

investimentos. No setor varejista e atacadista, destacam-se o hipermercado Wal-Mart, 

que instalou em Osasco sua primeira loja em território brasileiro, o Sams Club 

Atacadista, o Carrefour, o Makro e dois grandes shoppings, Super Shopping Osasco e 

Shopping União, com muitas lojas e cinemas. 

As micro e pequenas empresas praticamente duplicaram sua participação na 

geração de empregos formais, passando de 20% para 40% nos últimos 20 anos. 

Comerciantes em sua maioria, esses empreendedores representam mais de 9 mil 
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estabelecimentos. Muitos deles, comerciantes da colônia Armênia de Osasco, estão 

localizados na Rua Antônio Agu, tradicional via de comércio popular de alcance 

regional, por onde passam, diariamente, mais de 100 mil pessoas. Movimento 

superado, em toda a Região Metropolitana de São Paulo, apenas pela Rua 25 de 

Março, na Capital. Outro polo regional de consumo é a Avenida dos Autonomistas, que, 

em seus 10 quilômetros de extensão, comporta hipermercados, universidades, lojas de 

automóveis e um shoppingcenter.  Juntos, comércio e serviços movimentam a 

economia de Osasco criando, a cada mês, 250 novos empreendimentos. 

 

1.7. – BREVE HISTÓRIO DA IES 

Em 1976, Joaquim Augusto Fígaro Roque, Sérgio Salvo Molina Gimeno e 

Wagner R. Valente observaram que tinham algo mais em comum, além de serem 

colegas na Faculdade de Engenharia Elétrica da Poli – USP: a experiência como 

Professores de cursinho e o fato de possuírem o prazer de ensinar. 

Nessa época, crescia cada vez mais na cidade de Osasco e região, assim como 

em várias cidades brasileiras, o número de pessoas em busca de um curso 

preparatório para o vestibular. Contudo, ainda não podiam contar com esse importante 

serviço. A única alternativa era deslocar-se para São Paulo. 

O Anglo Vestibulares, com sede em São Paulo, começava a sua expansão com 

a abertura de mais três unidades: São José, Santos e Campinas. 

Os professores, imbuídos pelo ideal de colaborar na realização do sonho de um 

número crescente de pessoas de entrar em uma conceituada faculdade, aceitaram o 

desafio e instalaram a 4ª unidade do Anglo: Osasco 

A unidade Osasco mantém o padrão de qualidade Anglo. A sua proposta 

educacional objetiva estabelecer proximidade entre o curso e o aluno, de forma a 

possibilitá-lo construir o conhecimento, respeitando a sua realidade e necessidades, 

além de buscar capacitá-lo para uma intervenção ética e soberana na sociedade. 

O Anglo Osasco, em sua história, tem proporcionado aos seus alunos a 

oportunidade de estudar com professores e outros profissionais de excelência. A 
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Instituição sempre ofereceu infraestrutura de qualidade para a promoção do 

conhecimento aos que necessitam se preparar para os diversos vestibulares do país. 

Os resultados são percebidos ao se observar, todos os anos, as listas dos aprovados. 

Em 1982, a experiência foi estendida para o colégio, Leonardo da Vinci, também 

em Osasco, com a oferta de Ensino Médio, na época, 2°grau.  

Na ocasião, uma das poucas instituições a oferecer um sistema pedagógico 

avançado com origens no construtivismo, pois o aluno do colégio não se restringe ao 

uso apenas das apostilas. Ele constrói seu material de estudo a partir das aulas 

ministradas pelos professores, da pesquisa em livros e do debate em sala de aula. 

Esse aluno também tem a oportunidade de observar e praticar o que aprendeu em sala 

de aula, nos laboratórios da escola e nos trabalhos de campo.  

Com este método, pretende-se: 

1. formar um aluno crítico, participativo e criativo; 

2. construir um trabalho interdisciplinar e 

3. articular os diferentes graus de ensino. 

A partir de 1988, devido à grande procura e ao êxito alcançado, a Instituição 

passou a oferecer também o 1° grau, da 1ª a 8ª séries. 

 

1.7.1. HISTÓRICO DA MANTIDA: FIPEN- INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO: 

Com a vocação para o Ensino Construtivista com qualidade, a FASE Educação 

e Cultura Ltda. identificou em seu histórico as seguintes características institucionais: 

a) preocupação constante com a educação continuada e com a formação 

total do indivíduo; 

b) capacidade de desenvolver um Sistema Educacional com qualidade para 

diversos níveis; 

c) condições de colaborar com a empregabilidade e com o desenvolvimento 

pessoal e social do seu alunado, colaborando com a região; 

d) atuação sustentável e construída em conjunto com a sociedade em que 

se insere; 
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e) capacidade de contribuir com a Região Oeste, que é muito populosa, 

sendo um dos principais polos de desenvolvimento econômico do País, 

mas com um significativo número de cidadãos sem ensino superior. 

 

Considerando-se tais características, a Instituição criou a FIPEN e agregou, para 

sua Gestão, o Prof. Dr. José Roberto Rogero, pela sua significativa experiência 

acadêmica. 

A FIPEN considera que a necessidade de formar pessoas capazes de viver a 

modernidade tecnológica e de intervirem na sociedade e no processo produtivo, de 

maneira a possibilitar para si e para os outros, uma vida melhor e mais digna. 

Nesse contexto, inserida como agente propulsor de desenvolvimento e formador 

de recursos humanos para a região, a FIPEN foi credenciada e teve seu Curso de 

Administração autorizado pelas Portarias 1.411 e 1.412, de 11 de Junho de 2003.  

Em 2005, o Curso foi ofertado pela primeira vez, e seus primeiros egressos 

formaram-se em 2008.  

Dentro de sua perspectiva de avaliação e melhoria contínua, nesse período, a 

faculdade realizou mudanças, dentre elas, observa-se: 

a) implantação, em 2005, do seu primeiro ciclo avaliativo, com participação 

da comunidade, desde a construção dos instrumentos até a difusão dos 

resultados; 

b) transformação do curso para flexibilização da grade, melhoria da 

interdisciplinaridade, melhor atendimento à diretriz e auxiliar na 

construção das competências e habilidades propostas pelo curso; 

c) implantação de práticas inovadoras de apoio aos estudantes, como a 

inclusão de  “Mentoring” e Oficina de Teatro, com o objetivo de atender à 

sua missão, que busca valorizar a pessoa humana, compreendida em sua 

totalidade: um ser em relação com o seu semelhante e o mundo 

sociocultural que o cerca, eclético, criativo, inovador e com capacidade de 

intervir em diferentes ambientes e situações; 
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d) criação de núcleos de pesquisa para elaboração dos trabalhos de 

conclusão; 

e) criação de práticas de apoio aos estudantes, com o objetivo de auxiliar no 

aprendizado de Matemática, Estatística, Redação, além de implantar 

Plantões de Dúvidas; 

f) desenvolvimento de ações integradoras com a Comunidade, para 

desenvolvimento da Cidadania; 

g) ampliação da infraestrutura e acervo da biblioteca; 

h) oferecimento de cursos de extensão para a comunidade em temáticas 

como: Organização de Eventos, Capacitação em Libras, Gestão da 

Qualidade e Operações no Comércio Varejista, Qualidade como fator 

Crítico de Sucesso, Técnicas de Apresentação e Tradutor em Libras. 

i) criação da Revista Científica Hermes, que obteve da Capes a 

classificação Qualis B5, nas seguintes áreas: “Administração, Contábeis e 

Turismo”. “Engenharia III” e “Psicologia”, além de Qualis C em Educação. 

A Revista ainda está em diferentes diretórios e bibliotecas internacionais. 

Em 2010, a FIPEN ampliou seu portfólio, com a autorização do curso de 

Pedagogia e dos Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos e em Gestão 

Hospitalar. Ainda, em 2011, foi reconhecido o Curso de Administração e autorizado o 

curso de Tecnologia em Gestão Comercial. O IGC da FIPEN em 2010 foi 3 e em em 

2012 foi 4. 

Em 2014, a FIPEN: 

 solicitou autorização para o Curso de Engenharia de Produção e de 

Tecnologia em Gestão do Comércio Exterior. 

 Implantou o curso de Pós-graduação lato sensu,na área de “Gestão 

Empresarial”. 

 Obteve reconhecimento dos Cursos de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos e em Gestão Comercial 
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 Inserida no programa profissionalizante, subsequente ao Ensino Médio do 

governo federal, passou a oferecer o curso de Técnico em Logística pelo 

PRONATEC. 

 

Em 2015, a FIPEN pretende: 

 Criar o Curso de Técnico em Seguros. 

 Autorizar os Cursos de Engenharia de Produção e Tecnólogo em Gestão 

de Comércio Exterior. 

 Ofertar os seguintes cursos de especialização lato sensu: Gestão 

Estratégica de Pessoas; Gestão da Produção e Logística; Gestão do 

Comércio e Negócios; Gestão de Serviços; Gestão da Tecnologia da 

Informação com ênfase em Business Intelligence, Liderança Empresarial, 

Gestão Financeira e Gestão Pública. 

 

Em 2016, 2017 e 2018, há a previsão de abertura dos seguintes cursos: Direito, 

Tecnólogo em Gestão Financeira e Tecnólogo em Logística, respectivamente. 

Norteada por sua Missão, que é valorizar a pessoa humana, compreendida em 

sua totalidade: um ser em relação com o seu semelhante e o mundo sócio cultural que 

o cerca, eclético, criativo, inovador e com capacidade de intervir em diferentes 

ambientes e situações, a FIPEN busca promover o ensino integrado e qualificado de 

modo a promover o desenvolvimento pessoal do estudante, estimulando-o a adotar 

uma postura empreendedora, com capacidade de liderança e com fortes valores éticos, 

na busca da melhoria da comunidade. 

 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

18 

1.7.2. AVALIAÇÕES DOS CURSOS 

 
 

 
 

1.7.3. METAS 

No âmbito Institucional, as metas da FIPEN são: 

 Educar para projeto de vida pessoal participativo com liberdade e 

criatividade;  

 Dotar o aluno de conhecimentos e técnicas inovadoras para contribuir 

com seu meio e com a sociedade; 

 Apoiar estágios, atividades extra classe, práticas inovadoras e pesquisa 

em uma óptica interdisciplinar;  

 Continuar a consolidar o sistema avaliativo de forma participativa, ética e 

global, possibilitando utilizar diversas ópticas e instrumentos. 

Conceito Preliminar de Curso - CPC ENADE

2009 3 3

2012 4 3

Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos
2012

Não foi avaliado, pois não possuía 

reconhecimento até 22/11/2013.
5

Tecnologia em Gestão Comercial 2012
Não foi avaliado, pois não possuía 

reconhecimento até 22/11/2013.
3

IGC 2013 4

Administração

CURSO ANO
CONCEITO

Evolução Histórica dos Conceitos dos Cursos

Reconhecimento 5 2011

Renovação de 

Reconhecimento

Renovação sem visita 

devido  a nota do CPC (4).

2014

Autorização 5 2010

Reconhecimento 4 2014

Autorização 4 2010

Reconhecimento 4 2014

Tecnólogo em Gestão 

Hospitalar
Autorização

5
2010

Pedagogia Autorização 5 2010

Administração

Tecnólogo em Gestão 

Comercial

ANO

Tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos

CURSOS DE 

GRADUAÇÃO

OBJETIVO DA 

AVALIAÇÃO
CONCEITO
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No âmbito regional, as metas são: 

 Contribuir para a renovação administrativa das instituições públicas e 

privadas;  

 Contribuir com o meio, formando profissionais criativos, qualificados e de 

forma integrada à comunidade; 

 Oferecer cursos e aperfeiçoamentos com a participação da coletividade; 

 Implementar projetos vinculados à realidade regional; 

 Dispor de serviços qualificados e com rigorosa transparência 

administrativa; 

 Promover o desenvolvimento local e sustentável, melhorando a qualidade 

de vida da população. 

 

No âmbito Comunitário, as metas são: 

 Compartilhar o conhecimento para melhoria do meio e qualidade das 

instituições locais; 

 Assentar as bases de conhecimento numa óptica de respeito às 

diversidades; 

 Preparar para participação na vida pública com desenvolvimento de 

hábitos democráticos; 

 Participar em eventos regionais e nacionais para troca de experiências e 

produção de conhecimentos. 

 Proporcionar eventos para troca de interação e compartilhar 

conhecimento. 

 

Para o período de 2014 a 2018, a FIPEN define as seguintes metas: 
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  Meta Realizado Previsto 

2014 2015 2016 2017 2018 

Autorização e abertura do Curso Técnico em 

Logística (PRONATEC) 

X     

Autorização e abertura do Curso Técnico em 

Seguros (PRONATEC) 

 X    

Reconhecimento do Curso de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos 

X     

Reconhecimento do Curso de Tecnologia em 

Gestão Comercial 

X     

Autorização do Curso de Tecnologia em 

Gestão de Comércio Exterior 

 X    

Autorização do Curso de Engenharia de 

Produção 

 X    

Autorização do Curso de Direito   X   

Reconhecimento do Curso Tecnológico em 

Gestão em Gestão de Comércio Exterior 

   X  

Autorização do Curso de Tecnologia em 

Gestão Financeira 

   X  

Autorização do Curso de Tecnologia em 

Gestão Logística 

    X 

Reconhecimento do Curso de Engenharia de 

Produção 

    X 

Abertura da Especialização Lato Sensu em 

Gestão Empresarial. 

X     

Abertura das Especializações Lato 

Sensu:“Gestão de Serviços” e "Gestão do 

Comércio e Negócios" “Gestão da Produção 

e Logística”, “Gestão Estratégica de 

Pessoas”, “Liderança Empresarial”, Gestão 

de TI com ênfase em BI”, “Gestão Pública” e 

“Gestão Financeira”. 

 X    

 

1.8. PROTOCOLO DE COMPROMISSO 

No processo de recredenciamento da IES foi realizado um protocolo de 

compromisso, com prazo de realização até 5/1/2014, que prevê as seguintes melhorias 

por dimensão: 

Dimensão 1:  A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

O Instituto Paulista de Ensino na versão apresentada anteriormente contemplava 

todas as 10 dimensões do instrumento avaliativo, porém o PDI não estava estruturado 
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da forma como apresenta o instrumento, o que a comissão considerou não estar de 

acordo com as orientações do INEP.  

Propostas de melhoria: 

a) Para atender o que foi solicitado pela avaliação, o PDI será todo 

revisto,adaptando-se as 10 dimensões da avaliação institucional, ou seja, estará em 

tópicos conforme o instrumento de avaliação institucional do MEC/INEP. 

b) Rever as metas e inserir de forma mais clara para atender as dimensões. 

c) Acrescentar no PDI texto que demonstre a relação existente do PDI às 

avaliações internas e externas, pois atualmente são realizadas reuniões dos cursos 

que demonstram esta relação, debatendo-se, desde a infraestrutura, até a construção 

das políticas e a gestão das áreas. 

d) Documentar melhor todas estas ações de melhoria, demonstrando o impacto 

das avaliações no PDI. Citar no PDI como são de fato utilizados todos os resultados 

para melhoria. 

 

Dimensão 2:  A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a 

pesquisa, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades 

Apesar de ser uma faculdade isolada e não necessita contemplar pesquisa e 

extensão, a FIPEN possui políticas de pesquisa e extensão. Os docentes desenvolvem 

atividades de pesquisa, assim como os discentes. A IES possui a Revista Científica 

Hermes, com Qualis em várias áreas e indexadores nacionais e internacionais, 

demonstrando estar bem estruturada, em sua décima edição (na época em que foi 

elaborado o protocolo de compromisso).  

Um dos diferenciais, consiste nas Oficinas que são realizadas pelos alunos, sob 

a orientação dos docentes e que para realização necessitam de pesquisa, além de ser 

uma atividade extensionista. Há ainda trabalho de conclusão de curso conforme as 

normas de pesquisa e outras atividades cotidianas realizadas com os alunos. 
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Conforme citado pelo Relatório de Avaliação Reformado pela CTAA há ações 

que privilegiam esta dimensão.  

Em relação ao ensino, os cursos do Instituto Paulista de Ensino todos sempre 

foram avaliados com conceitos 4e 5, pelas avaliações in loco realizadas pelo 

MEC/INEP. Em relação ao ENADE, IDD e IGC, as notas sempre variaram entre 3 e 5, 

sendo que possuem atividades como: “mentoring”, maior carga horária do que exigido 

pelas diretrizes, plantão de ensino, aulas de inglês na grade curricular e outros 

diferenciais que possibilitam a Instituição ofertar cursos de excelência diferenciados na 

região. É importante destacar que a comissão, inclusive, citou a realização destas 

atividades. 

Propostas de melhoria: 

a) Definir metas claras para a pesquisa e rever as metas de ensino e de 

atividades extensionistas. 

b) Rever o PDI, de forma a manter apenas os aspectos centrais do texto do PPI. 

c) Formalização no PDI das atividades práticas da IES, pois, conforme cita o 

Relatório de Avaliação Reformado pela CTAA todas as atividades praticadas pela IES 

complementam um ensino de qualidade, sendo citadas: atividades complementares, 

“mentoring”, TCC, Oficinas profissionalizantes, Projetos de Pesquisa e Plantão de 

Ensino.  

d) Formalização do Plano de Ensino no PDI, que, conforme destaca o Relatório 

de Avaliação Reformado pela CTAA, tem por finalidade recuperar conteúdos não 

dominados pelos graduandos em Língua Portuguesa, Matemática e outras áreas, com 

o objetivo de oferecer um ensino de alta qualidade. Observamos que todas estas 

atividades eram formalizadas, conforme os Planos de Ensino, os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos e as atas do NDE, dos Colegiados de Curso e do Conselho Superior, 

apenas não constavam no PDI. 
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Dimensão 3: Responsabilidade social da instituição 

Diversas propostas de responsabilidade social são executadas pela Instituição, 

inclusive há diversas bolsas de estudo, conforme citado pelos avaliadores, mesmo 

assim estão sendo realizadas as seguintes melhorias: 

a) Elaborar claramente as metas de reponsabilidade social no PDI. 

b) Elencar as ações de responsabilidade social para melhorar a gestão. 

c) Segregar as ações referentes à Faculdade e ao Colégio. 

d) Aprimorar os instrumentos de documentação das políticas de 

responsabilidade social. 

e) Atualmente a IES oferta bolsas de estudo integral e parcial, mas irá informar 

as metas destas bolsas no PDI.  

 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

A comunicação com a sociedade tem sido aprimorada. A ouvidoria está 

formalizada desde antes da visita do MEC INEP, inclusive há aprovação do Colegiado 

de Curso e do Conselho Superior. Conforme observação do Relatório de Avaliação 

Reformado pela CTAA os registros e observações recebidos pela ouvidoria são 

efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas de administrativas, 

porém as ocorrências são poucas. Como propostas de melhoria o Instituto Paulista de 

Ensino irá: 

a) Continuar intensificando as políticas de comunicação interna e externa. 

b) Melhorar os controles internos de acompanhamento da ouvidoria. 

c) Aumentar a velocidade de internet para uso dos alunos, para funcionários 

técnico-administrativos e para os docentes. 

d) Reformular o site da instituição propondo nova identidade visual e novo 

layout, com a criação de área de acesso restrito ao aluno e reorganização dos 

conteúdos organizados em menus para facilitar a navegação do usuário externo. 
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Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Atualmente há políticas de pessoal bem definidas em relação ao corpo docente, 

conforme Relatório de Avaliação Reformado pela CTAA. Para os técnicos-

administrativos, estão sendo realizadas as seguintes propostas de melhoria: 

a) Foi aprimorado o plano de cargos e salários que contempla todos os grupos 

ocupacionais técnico-administrativo da IES. Cada grupo ocupacional é subdivido em 

faixas salariais.O plano estipula os salários de admissão, promoções, reclassificações 

e atualizações dos salários. 

b) Aperfeiçoamento ao Plano de Carreira dos técnico-administrativos, sendo que 

todos os cargos administrativos serão enquadrados nas respectivas faixas salariais. 

c) Promoções verticais e horizontais levarão em consideração o tempo de casa e 

o mérito do colaborador. 

d) A avaliação de desempenho do colaborador acontecerá por meio de 

instrumento que será aplicado duas vezes ao ano (março e outubro). O gestor de cada 

área responderá o questionário de avaliação de desempenho de cada colaborador 

subordinado. Atualmente já consta avaliação na ótica de alunos, docentes e dos 

próprios técnicos-administrativos. 

e) Atualmente há políticas de treinamento, porém serão melhor formalizadas. 

 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios 

Apesar do conceito 2, conforme o Relatório de Avaliação Reformado pela CTAA: 

“Os órgãos colegiados na estrutura da IES, assim registrados no PDI, e 

respectiva composição são: a Congregação – órgão superior deliberativo em matéria 

administrativa, didático-científica, constituído pelo Diretor Presidente da Mantenedora, 

pelo Diretor Acadêmico do Instituto, pelos professores em exercício, por dois 

representantes do corpo discente e por um representante da Comunidade; Conselho 
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Superior, órgão deliberativo, de coordenação e assessoramento em matéria didático-

científica e administrativa, constituído pelo Diretor Acadêmico do Instituto, seu 

Presidente, e pelos Coordenadores de Curso; Colegiado de Curso, constituído pelos 

docentes de curso; Diretoria Acadêmica, órgão executivo superior de coordenação e 

fiscalização das atividades do Instituto, exercidas pelo Diretor Acadêmico, livremente 

escolhido e designado pela Mantenedora; NDE – Núcleo Docente Estruturante, fixado 

em Portaria específica do Diretor da Faculdade, Nº 01/2010 de 26/04/2010, composto 

por 05 docentes, sendo um deles o coordenador. Foi possível comprovar a 

funcionalidade de uma coordenação, orientação e supervisão geral das atividades 

acadêmico-pedagógicas, exercida pela Diretoria Acadêmica, cujas atribuições estão 

em consonância com o previsto no PDI e no regimento geral da IES. Portanto, com 

base na avaliação geral dos procedimentos organizacionais da IES observou-se 

coerência e adequação em termos da estrutura de gestão organizacional.” 

Os órgãos atualmente estão em funcionamento, conforme PDI, PPI, regimento e 

atas. Para melhoria será realizada: 

a) Revisão dos órgãos colegiados e dos instrumentos de acompanhamento e 

controle. 

b) Maior formalização da documentação relativa aos órgãos colegiados. 

Destaca-se que a inclusão de representantes discentes nos órgãos colegiados já 

foi realizada. 

 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Conforme citado no relatório o Instituto Paulista de Ensino atende esta 

dimensão. O que se observa é que o acervo da biblioteca já é separado do Colégio, 

pois o acervo é diferente e catalogado separado. Como proposta de melhoria: 

a) Será utilizada sinalização para separar o acervo da faculdade e do colégio. 

b) Ocorrerão alterações de infraestrutura, entre elas: 

- Melhorias de conectividade à internet: expansão da rede Wi-Fi. 
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- Reforma nos banheiros e outras instalações. 

- Reforma de salas das salas de aula com alteração do layout para melhorar 

instalações e os equipamentos de multimídia. 

- Instalação de elevador no prédio central da IES, permitindo melhor 

acessibilidade aos 4 andares que envolvem as salas de aula, laboratórios de 

informática e secretaria. 

 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

O processo de avaliação institucional está implantado e faz parte da cultura do 

Instituto Paulista de Ensino há anos, com políticas claras, divulgação de resultados, 

participação da comunidade e avaliação do processo. A avaliação sempre utilizou os 

resultados internos e externos para melhoria institucional e dos cursos, mas irá 

formalizar ainda melhor esta relação e buscará aprimorar. 

 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes. 

A política de atendimento aos discentes foi elogiada, mas a Instituição propõe 

melhorar e intensificar a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação nos 

cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Para melhorar a sustentabilidade financeira serão ampliados os convênios para 

oferta de cursos. 

Requisitos legais 

Atualmente o Instituto Paulista de Ensino atende todos os requisitos legais. 

Para melhoria contínua será realizado: 

- Reforma nos banheiros para melhor acessibilidade. 
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- Instalação de elevador no prédio central da IES, permitindo melhor 

acessibilidade aos 4 andares. 

 

Prazo para cumprimento até 5/1/2015 
 

Membros da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso 
cadastrados 

Nome Cargo 

Adalberto Tacini Representante Docente/Presidente da CPA 

Claudio Sergio de Araújo Gomes Representante da Comunidade Externa 

Maria Lúcia Gili Massi Representante Docente 

Silvia de Oliveira Sousa Representante Discente 

Vilene Valentina Weber Representante Técnico Administrativo 
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2. A POLÍTICA PARA O ENSINO (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO), A 

PESQUISA, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS NORMAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO 

À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E 

DEMAIS MODALIDADES 

2.1. COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM OS 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

É missão da FIPEN valorizar a pessoa humana, compreendida em sua 

totalidade: um ser em relação com o seu semelhante e o mundo sociocultural que o 

cerca, eclético, criativo, inovador e com capacidade de intervir em diferentes ambientes 

e situações. Para que o nosso estudante tenha essa formação humanista e cidadã e, 

ao mesmo tempo, desenvolva as competências profissionais alinhadas com as 

demandas de mercado, o nosso ensino é integrado à pesquisa e à extensão.   

Semestralmente, os docentes revisam os conteúdos programáticos das 

disciplinas, discutem as estratégias de ensino e a forma como serão desenvolvidas as 

atividades no semestre, possibilitando um trabalho integrado e participativo, além de 

uma melhoria continuada baseada nas informações coletadas no processo de auto 

avaliação institucional. Nessa discussão, o corpo docente define o tema mobilizador 

das Oficinas Profissionalizantes do período seguinte. Tais Oficinas constituem uma 

proposta interdisciplinar que mobiliza o aluno a percorrer o caminho da pesquisa 

científica, iniciando pela problematização de determinadas práticas empresariais, 

formulação da hipótese, definição do objetivo de pesquisa e consulta às fontes para 

compor a fundamentação teórica. Fundamentados na pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, nas conclusões das suas pesquisas, os estudantes são 

estimulados a propor intervenção de forma construtiva e ética.  

Os projetos dos cursos, centrados em valores humanos, são desenvolvidos e 

praticados mediante estratégias de ensino-aprendizagem e avaliações que auxiliam o 

discente na construção do conhecimento.  
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A extensão está presente nos cursos livres que são oferecidos à comunidade. 

Também é demonstrada pelos trabalhos desenvolvidos em sala, pelas atividades 

integradas, pelas oficinas profissionalizantes, pelos Trabalhos de Conclusão de Curso, 

estágios, e pelas atividades feitas em parcerias com escolas de Ensino Médio.  

A política de Ensino e Extensão da FIPEN está elaborada, detalhada e 

disponibilizada para toda a comunidade em seu PPI – Projeto Pedagógico Institucional.  

A FIPEN considera o aluno em sua totalidade, portanto o currículo não pode ser 

analisado de outra forma. Os docentes, semestralmente, revisam os conteúdos 

programáticos das disciplinas, discutem as estratégias de ensino e a forma do 

desenvolvimento das atividades do semestre. Isto possibilita um trabalho integrado e 

participativo, além de uma melhoria continuada. A auto avaliação colabora com 

informações e análises para essa reflexão na qual participa o conjunto dos professores. 

Conforme Morin (2000; p.47): “Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-

lo no universo e não separá-lo dele”. É neste contexto que se desenvolve o Sistema 

Educacional da FIPEN, pois considera relevante a interação do ser humano com a 

sociedade.  

Para Demo (2002, p.20), “modernidade significa o desafio que o futuro acena 

para as novas gerações, em particular seus traços científicos e tecnológicos.”. A 

modernidade, portanto, não se constitui em analisar o presente ou aceitar padrões 

sociais que definem o que é moderno, mas em fazer e construir o futuro. Isso só é 

possível quando os agentes envolvidos pesquisam e intervém de forma construtiva e 

ética. Para preparar o indivíduo para essa postura e para obtenção das competências 

necessárias que o capacitam para a ação é necessário que ele desenvolva atividades 

questionadoras e problematize na sua prática cotidiana. A FIPEN possui essa 

concepção em sua abordagem pedagógica, portanto tem uma orientação voltada à 

participação, ao dialogo, à reflexão e à integração entre Discentes, Docentes, Gestores 

e Comunidade Externa, visando construir seu Projeto Pedagógico. 
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Ainda, em uma perspectiva dialógica e centrada em valores humanos, se 

desenvolvem os projetos dos Cursos, com estratégias de ensino-aprendizagem e 

avaliações que tendem a auxiliar ao discente na construção do conhecimento. 

Conforme o Capítulo IV, art. 43, da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei 

9294/96, foi construída a concepção pedagógica da FIPEN e tem sido desenvolvida a 

sua prática pedagógica, que consiste em: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo; 
 II - formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse 
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 
cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade. 
VII -promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando a difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 

 

A Extensão está presente nos Cursos que são ministrados, nas atividades que 

são desenvolvidas e na prática cotidiana. Também pode ser demonstrada pelos 

trabalhos desenvolvidos em sala, pelas atividades integradas, pelas oficinas 

profissionalizantes, pelos Trabalhos de Conclusão de Curso, pelos Estágios, pelo 
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Projeto de Autoavaliação, pelas atividades com escolas de Ensino Médio e pela relação 

com outras instituições. 

As atividades desenvolvidas buscam a interdisciplinaridade, a contextualização 

com o ambiente externo e o respeito pelo indivíduo, sendo sempre voltadas ao 

desenvolvimento das competências previstas no Projeto Pedagógico do Curso. O 

processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido por meio de aulas teóricas e 

atividades práticas que complementam e fixam a compreensão da teoria, além de 

possibilitarem ao alunado o desenvolvimento da capacidade investigativa. 

Portanto, os conteúdos são selecionados conforme: 

 Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 Propostas Pedagógicas construídas pelo Corpo Docente; 

 Necessidade Regional; 

 Missão e Objetivos da FIPEN. 

 Documentos Internos, como o PPC, composto por suas ementas, 

conteúdos programáticos, bibliografias e estratégias e métodos de 

ensino. 

 

2.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇAO 

A FIPEN tem por meta inspirar o INDIVÍDUO, favorecendo-lhe o 

desenvolvimento de competências, a partir de uma postura crítica, criativa, inovadora, 

flexível, intuitiva e responsável. É nesse sentido que busca se diferenciar em seu 

Projeto Pedagógico Institucional, com vistas a: 

 

 manter e desenvolver a educação integral do alunado; 

 formar profissionais voltados para as necessidades de transformação 

social, intervenção responsável e participação solidária; 
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 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 suscitar o desejo do aperfeiçoamento cultural e profissional permanente e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos, numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 manter coerência entre o mercado e o mundo do trabalho e as diretrizes 

curriculares. 

 Incentivar as políticas e práticas de ensino, possibilitando, sempre que 

possível, a pesquisa e a extensão. 

 Apoio e atendimento individualizado e diferenciado ao aluno a fim de 

garantir condições para que ele conclua o curso com uma formação 

baseada nos princípios institucionais e no perfil profissiográfico previsto 

do Curso. 

 Diferenciais no curso, possibilitando a formação de profissionais com 

qualidades diferenciada, do ponto de vista técnico e humano. 

 Incorporar a Avaliação Institucional como cultura organizacional. 

 Valorizar as avaliações internas e externas, sejam dos alunos, dos cursos 

ou da instituição, e relacionar as avaliações às políticas e ações de 

melhoria. 

 Discutir de forma ampla com a comunidade acadêmica sobre possíveis 

melhorias da instituição e dos cursos. 

 Garantir a manutenção dos órgãos colegiados. 

 Valorizar a consolidada política avaliativa, difundindo e reavaliando os 

processos da auto avaliação e avaliação de egresso.  

 Sempre utilizar as avaliações oficiais, realizadas pelo MEC, para a 

melhoria contínua, com uma visão sistêmica, multidisciplinar e com 

diversos olhares e formas de análise. 
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2.2.1. OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA CURSOS 

DE GRADUAÇÃO 

 

Para realizar estas políticas, a FIPEN tem ações institucionalizadas como: 

 

 Manter, no máximo, cinquenta alunos nas salas de aula. 

 Manter professores titulados e com experiência de mercado de trabalho. 

 Manter atualizado o acervo da biblioteca atualizado e comum 

infraestrutura de excelência. 

 Garantir a manutenção de infraestrutura de qualidade, como: oferecer 

salas de aulas equipadas e climatizadas, auditório, laboratórios e outros. 

 Oferecer matriz curricular em créditos. 

 Oferecer reforço aos estudantes nas disciplinas básicas. 

 Fazer revisão dos conteúdos das disciplinas para, periodicamente, ajustá-

las às demandas. 

 Incentivar e garantir a participação ativa dos Coordenadores e do NDE 

(Núcleo Docente Estruturante) na condução e nos processos de melhoria 

do curso. 

 Garantir a execução e o acompanhamento do Plano de carreira e apoio à 

formação de professores e funcionários técnicos ou administrativos. 

 Valorizar a estrutura dos órgãos colegiados e a real participação da 

comunidade interna e externa.  

 Contratar docentes por meio de processo seletivo precedido da 

publicação de edital. 

 Ofertar treinamento periódico de docentes e técnicos administrativos. 
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2.2.2. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

Habitualmente, a FIPEN inova em suas práticas pedagógicas, como pode ser 

observado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos oferecidos e em suas ações. Entre as 

suas práticas podem ser citadas: 

a) Aulas integradas e com projetos práticos, buscando associar as 

competências e habilidades de cada Curso; 

b) Aulas de LIBRAS para todos os alunos; 

c) Utilização de Oficinas de Teatro, como atividade complementar, para 

auxiliar no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos 

Cursos; 

d) Aulas de Leitura e Produção Textual, ofertadas para o desenvolvimento 

profissional do discente; 

e) Disciplinas que enfocam temas sobre multiculturalismo e responsabilidade 

ambiental e social; 

f) Abordagem transversal no cursos dos seguintes temas: responsabilidade 

social e ambiental, multicultura e aspectos relacionados a formação étnica 

do povo brasileiro. 

g) Oferecimento de orientação psico-pedagógica-profissional, por meio da 

atividade denominada “Mentoring”, para melhorar a autoestima, o 

desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento dos estudantes; 

h) Desenvolvimento de monitorias para despertar e incentivar nos alunos o 

interesse pela docência; 

i) Apoio aos alunos para trilharem a pesquisa científica durante as Oficinas 

profissionalizantes e em seus TCCs; 

j) Orientação para elaboração de TCCs em três modalidades: Projeto 

Tecnológico, Monografia e Artigo Científico; 

k) Introdução do balcão de leitura no prédio da faculdade para facilitar, ao 

estudante, o acesso ao livro. Essa inovação tem aumentado o número de 

leitores nos cursos. 
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l) Oferecimento das disciplinas com apoio de ferramentas para educação a 

distância 

m) Desenvolvimento de oficinas profissionalizantes contemplando em um 

semestre a pesquisa que culmina com um artigo científico e em outro 

semestre a produção de projeto tecnológico. 

n) Desenvolvimento de políticas para inclusão física, pedagógica e atitudinal 

de deficientes.  

 
2.2.3. POLÍTICAS DE ESTÁGIO E PRÁTICA PROFISSIONAL 

A FIPEN se preocupa muito com a inserção do aluno no trabalho e considera, 

inclusive, que a prática profissional pode auxiliar no desenvolvimento das competências 

previstas no Projeto Pedagógico de cada curso. Respeitando as particularidades dos 

Cursos, ela optou pela elaboração de manuais de política de estágios por Curso, porém 

há a preocupação institucional de auxiliar os alunos na execução dos estágios, 

buscando de forma integrada, às empresas e à sociedade, garantir que os alunos ao 

estagiarem atuem em suas áreas de estudo, construindo conhecimento em 

conformidade com o perfil profissiográfico previsto. 

 

2.2.4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Por meio das Atividades Complementares, a Instituição estabelece diretrizes que 

permitam ao estudante trilhar sua própria trajetória acadêmica, preservando sua 

identidade e sua vocação, além de possibilitar uma formação mais sólida. 

Tais atividades ampliam o espaço de participação do aluno no processo didático-

pedagógico, no qual deve ser sujeito da relação pedagógica, consoante a tendência da 

legislação e das políticas educacionais, no sentido de flexibilizar os cursos, dando 

oportunidade ao aluno de buscar uma formação de acordo com suas aptidões. 

A FIPEN, objetivando um curso superior mais dinâmico, com ênfase especial no 

estímulo da capacidade criativa e da corresponsabilidade do aluno no processo de sua 

formação, definiu em manual próprio que, para a integralização curricular, o aluno deve 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

36 

cumprir uma carga horária mínima que pode variar conforme o Manual das Atividades 

Complementares de cada Curso e a legislação vigente. 

 

2.2.5. OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS 

A FIPEN, atualmente, oferta os seguintes cursos.  

 

A previsão de ampliação da oferta de Cursos e Programas é a seguinte: 

 
 

2.2.6. OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA CURSOS 

DE GRADUAÇÃO 

Para a Pós-Graduação lato Sensu, a FIPEN desenvolve as seguintes ações: 

Cursos Vagas/Ano Avaliação/Ano/Conceito Verificação in loco Ano/ENADE Ano/CPC

Administração 100 Reconhecimento/2011/5 2012/3 2012/4

Pedagogia 100 Autorização/2010/5

Tecnólogo em Gestão Recursos 

Humanos 50 Reconhecimento/2014/4 2012/5

Tecnólogo em Gestão Comercial 100 Reconhecimento/2014/4 2012/3

Tecnólogo em Gestão Hospitalar 50 Autorização/2010/5

CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS

Cursos Técnicos Vagas Anuais Posição Ano

Técnico em Logística 160 Abertura 2014

Técnico em Seguros 160 Abertura 2015

Cursos de Graduação Vagas Anuais Posição Ano

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos 100 Ampliação de 50 para 100 2016

Tecnólogo em Gestão de Comércio Exterior 100 Abertura 2015

Engenharia de Produção 160 Abertura 2015

Direito 100 Abertura 2016

Tecnólogo em Gestão Financeira 100 Abertura 2017

Tecnólogo em Gestão de Logística 100 Abertura 2018

Cursos Lato Sensu Vagas Anuais Posição Ano

Especialização em Gestão Empresarial 40 Abertura 2014

Especialização em Gestão de Serviços 40 Abertura 2015

Especialização em Comercio e Negócios 40 Abertura 2015

Especialização em Liderança Empresarial 40 Abertura 2015

Especialização em TI com ênfase em BI 40 Abertura 2015

Especialização em Gestão Financeira 40 Abertura 2015

Especialização em Gestão Pública 40 Abertura 2015

Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas 40 Abertura 2015

Especialização em Gestão da Produção e Logística 40 Abertura 2016
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 Manutenção de cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu 

relacionados com a gestão de negócios e tecnologias; 

 Atuação conforme determina a legislação acerca do assunto; 

 Incentivo para que os alunos desenvolvam competências e habilidades 

para empreendedorismo; 

 Seleção dos candidatos aos cursos de pós-graduação, fazendo a análise 

dos seus históricos escolares;  

 Utilização do moodle como ferramenta de apoio pedagógico ao ensino 

presencial. 

 Seleção de professores com formação e experiência para ministrar as 

disciplinas, conforme edital; 

 Manutenção de um mínimo de 50% de professores com os títulos de 

mestrado e doutorado e de 100% com pós-graduação lato ou stricto 

sensu; 

 Manutenção do núcleo de disciplinas de formação específica e núcleo de 

disciplinas de formação geral entre os cursos oferecidos; 

 Contratação de professores com título mínimo de pós-graduação, 

preferencialmente Stricto Sensu na coordenação dos cursos de pós-

graduação; 

 Oferta de turmas com no máximo 40 alunos; 

 Palestras com professores convidados, pré-selecionados e com qualidade 

compatível com os objetivos do curso; 

 Disponibilização de professores para realizar orientação para elaboração 

de monografia; 

 Incentivo para os alunos produzirem artigos científicos. 
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2.2.7. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

SUAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO. 

 
O PDI estabelece que, na IES, que, sempre que possível, o ensino é integrado à 

pesquisa e à extensão. Nesse sentido, as atividades de pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica e cultural buscam inserir os estudantes em suas comunidades, 

incentivando-os a identificarem necessidades a serem supridas, visando transformar 

cada aluno em agente de mudança na promoção de intervenções construtivas e éticas.  

A FIPEN tem como meta formar profissionais comprometidos com o serviço à 

comunidade, não em uma perspectiva assistencialista, mas mediante projetos que 

tenham como ponto de partida demandas da comunidade. Compreende-se que o 

ensino superior não pode se imaginar proprietário de um saber pronto e/ou acabado, 

que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque participa 

dessa sociedade e busca sempre novas soluções, por meio de problematizações. A 

instituição deve estar sensível aos seus problemas e apelos, quer por meio dos grupos 

sociais com os quais interage, quer por meio das questões que surgem de suas 

atividades próprias, priorizando ações que visem à superação das atuais condições de 

desigualdade e exclusão. 

Com essa ideia, o projeto de pesquisa mantido pela IES motiva os estudantes à 

se dedicarem para pesquisa científica, a fim de identificar os estilos de liderança. 

Portanto, o projeto se propõe a identificar e analisar os tipos de liderança presentes em 

Osasco e região, considerando as diferentes áreas de atuação e porte das empresas 

que atuam nesse cenário. O objetivo é verificar empiricamente se as pessoas que 

ocupam uma posição hierárquica de “comando” estão fazendo frente às necessidades 

impostas pelo mundo atual. Em suma, as questões problematizadas são:  

Essas pessoas conhecem às necessidades atuais de gestão?  

Quais paradigmas de gerir os negócios e as pessoas fazem parte da prática 

diária nas organizações? 
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Quais obstáculos podem impedir o exercício da liderança? 

Além disso, os estudantes, ao planejarem seus trabalhos de conclusão de 

cursos, são incentivados a formularem questões, cujas respostas satisfaçam às 

demandas da comunidade. 

As Oficinas Profissionalizantes também são movidas por temáticas que 

mobilizam os alunos a pesquisarem as melhores práticas para suprir as demandas da 

comunidade. 

No que diz respeito às atividades artísticas e culturais, os alunos participam de 

atividades culturais como ida ao teatro, à Bienal do Livro, ao museu da Língua 

Portuguesa e às aldeias indígenas localizadas na região de Osasco. 

Destaca-se, ainda, que a faculdade patrocina, ajuda na formação e compõe a 

banca emérita de escolha dos melhores trabalhos escritos nos gêneros: poesia, conto e 

artigo de opinião dos alunos do Colégio Leonardo Da Vinci. 

Com tais ações, a IES entende que está incentivando o corpo discente a 

incorporar as competências técnicas e comportamentais que o farão profissional 

diferenciado no mercado de trabalho.  

A transposição das políticas de pesquisa e extensão para a realidade está 

prevista no Regimento, que atribui, aos Núcleos Docentes Estruturantes, a sua 

coordenação. O Regimento menciona que compete ao Conselho Superior:  

 Aprovar a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, bem como seus respectivos planos, de acordo com normas 

gerais estabelecidas pela Congregação;  

 Distribuir encargos de pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades;  

Destaca-se, que é atribuição dos docentes a elaboração e execução de projetos 

de pesquisa. 

Por fim, nessa perspectiva, a Instituição incentiva a pesquisa concedendo auxílio 

para a execução de projetos científicos, bolsas de estudo, formação de pessoal, 

promoção de congressos, intercâmbio com outras instituições, divulgação dos 
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resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance. Oferece, também, 

cursos de extensão, cursos superiores de formação específica, graduações 

tecnológicas, graduações tradicionais e pós-graduações.  

 
2.2.8. REVISTA CIENTÍFICA HERMES 

A Revista Científica Hermes constitui-se em um instrumento de difusão científica 

de caráter multidisciplinar, que tem como objetivo incentivar a publicação de pesquisas 

de reconhecido rigor teórico, relevância intelectual e científica em qualquer campo do 

saber do interesse da Instituição. Além da publicação de artigos em torno de um dossiê 

temático, previamente estabelecido, este periódico dispõe de uma seção de artigos 

gerais. 

Com a criação da Revista Científica Hermes, a Instituição, de um lado incentiva 

a produção científica e divulgação de professores internos e externos e de outro, conta 

fortemente com as colaborações deles para manter a revista prestando seus relevantes 

serviços à comunidade, inclusive com  a publicação de vários autores externos.  

Com o objetivo de ampliar a integração da FIPEN com a comunidade externa e 

continuar a incentivar a pesquisa, a Revista implantou “Open Journal Systems”, 

ampliou o corpo de pareceristas, convidando doutores externos aperfeiçoando o 

processo de avaliação. A FIPEN, desde a criação da Revista possui revisores doutores, 

além de acompanhamento dos profissionais da instituição e contratados. A Revista, 

segundo o ISI (International Scientific Indexing), possui fator de impacto em 2013 foi 

1.256 e em 2014 o fator de impacto foi 1.419, sendo que, segundo o Global Statistics 

há quase duas mil visitas por mês, de diversos países e continentes. No Brasil, a 

Revista recebe consulta de todos os estados e diversos países de todos os 

continentes. 

Em 2014, a Revista Científica Hermes, iniciou o seu processo de 

internacionalização,sendo que a sua URL é: 

http://www.fipen.edu.br/hermes1/index.php/hermes1 
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Atualmente aguarda resposta de aceite da indexação do Redalyc (Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Sistema de 

Informação Científica) e possui parceria com a EBSCO além de constar em diversos 

portais e bibliotecas no mundo. 

 

2.2.9. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO E FORMAS DE SUA 

OPERACIONALIZAÇÃO. 

Norteada por sua missão: valorizar a pessoa humana, compreendida em sua 

totalidade: um ser em relação com o seu semelhante e o mundo sociocultural que o 

cerca, eclético, criativo, inovador e com capacidade de intervir em diferentes ambientes 

e situações, todos os eventos promovidos pela IES são extensivos à comunidade. O 

quadro abaixo mostra que foram executados 81 eventos no período de janeiro/2011 até 

novembro/2014, que contaram com a presença de algumas centenas de pessoas. 

 

Docente Evento Época Carga 
horária 

Nº. de 
participa

ntes 

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi 

Capacitação Docente 2011-1 26 a 
28.01.2011 

6h 11 

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi 

Curso Básico para elaboração de 
artigos científicos 

02 e 
09.02.2011 

6h 17 

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi 

Oficinas sobre a globalização e os seus 
impactos no mundo do trabalho, na 
família e na sociedade. 

03 e 
10.02.2011 

6h 50 

Prof. Me. Alexandre 
dos Santos 

Contribuições para uma abordagem 
sócio cultural em estratégicas 
educacionais 

03.02.2011 3h 04 

Profa. Ma. Dulce Lins Quarta Oficina de Teatro 01 a 
10.02.2011 

24h 10 

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi 

Sétima Integração dos Alunos 15 e 
16.02.2011 

2h 50 

Profa. Ma.Renata 
Tacini 

Técnicas de Redação 7, 
9,14,16,21,23
.02.2011 

12h 10 

Prof. Sérgio Salvo 
Molina Gimeno 

Palestra: Os desafios para o 
crescimento do Brasil 

24.02.2011 2h 30 

Profa. Dulce Lins Abertura das nonas oficinas 
profissionalizantes 

24.02.2011 2h 50 
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Prof. Dr. Fernando 
Almeida e Prof. 
Adalberto Tacini 

Palestra: O processo avaliativodo 
Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) e seus 
desdobramentos na Faculdade Instituto 
Paulista de Ensino. 

16.03.2011 2h  
15 

Profa. Ma. Dulce Lins Primeiro encontro entre as profissionais 
da ACEO e do Anglo que fazem o 
atendimento aos clientes potenciais. 

16 e 
17.03.2011 

6h 10 

Profa. Ma. Sonia 
Ladeia 

Aula Inaugural: Assédio Moral nas 
Empresas 

25.03.2011 2h 60 

Profa. Dra. Adriana 
Clementino 

Palestra: O ensino a distância para 
futuros tutores 

26.03.2011 2h 15 

Prof. Dr. José Roberto 
Rogero 

Palestra: O acidente nuclear de 
Fukushima 

01.06.2011 2h 40 

Senhores André 
Menezes de Melo 
(Pte) e Denis Mello 
(Diretor) – ACEO 

Debate: Os desafios para o crescimento 
de Osasco 

20.04.2011 2h 30 

Professores 
Orientadores e 
Coordenadora Profa. 
Ma. Dulce Lins 

Nona Semana das Oficinas 
Profissionalizantes 

20 a 
22.04.2011 

9h 50 

Profa.  Ma.Dulce Lins Abertura das 10as. Oficinas 
Profissionalizantes  

15.08.2011 4h 60 

Profa. Ma. Renata 
Tacini 

Aula Inaugural: Internetês 29.08.2011 2h 50 

Prof. Dr. Victor Kenski Terceira Semana de Administração de 
Osasco 

14 a 
16.09.2011 

7h30 40 

Profa. Ma. Dulce Lins TV Osasco: Programa Mulher Outubro.2011 Incontável 

Professores 
Orientadores e 
Coordenadora Profa. 
Ma. Dulce Lins 

Décima Semana das Oficinas 
Profissionalizantes 

05 a 
08.12.2011 

12h 50 

Prof. Dr. Victor Kenski Palestra: Administração nos Novos 
Tempos 

08.12.2011 2h 30 

Profa. Dra. Adriana 
Clementino 

Capacitação Docente: Utilização do 
Moodle. 

31.01.2012 3h 15 

Profa. Lindiane 
Moretti 

Abertura das 11as. Oficinas 
Profissionalizantes 

27.02.2012 4h 50 

Profa. Lindiane 
Moretti, Renata Tacini 
e Adalberto Tacini 

Dinâmica: o trabalho em equipe   50 

Prof. Me. Antonio 
Fernandes Barreto 

A flexibilidade organizacional como 
fator estratégico para obtenção de 
vantagem competitiva: um estudo das 
pequenas indústrias metalúrgicas da 
região de Osasco-SP. 

26.03.2012 2h 40 

Carlos Roberto 
Seiscentos 

Empreendedorismo e a capacidade de 
se reinventar a cada dificuldade 
encontrada pelo caminho. 

28.03.2012 2h 60 
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Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi 

Etapas para Elaboração de Projeto 
Tecnológico 

12.04.2012 4h 30 

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi, Esp. 
Bárbara N. de Souza, 
Prof. Dr. Frank 
F.Sene, Prof. Espec. 
Adalberto Tacini, 
Profa. Ma. Renata 
Tacini, Profa. Esp. 
Lindiane Moretti, 
Profa. Dra. Adriana 
Clementino, Profa. 
Ma. Maria Inês 
Z.Coelho, Prof. Esp. 
Márcio Hiro. 

Orientação acadêmica: do 
levantamento bibliográfico ao trabalho 
escrito. 
 
 

05, 13, 21.03; 
05, 16, 25.04; 
10 e 
21.05.2012 

24h 15 

Profa. Ma. Dulce Lins Quinta Oficina de Teatro 05, 13, 21.03; 
05, 16, 25.04; 
10 e 
21.05.2012 

24h 10 

Professores 
Orientadores e 
Coordenadora Profa. 
LindianeMoreti 

Décima PrimeiraSemana das Oficinas 
Profissionalizantes 

19 a 
22.06.2012 

16h 50 

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Gili Massi 

O que é Iniciação Científica? 19.06.2012 1h 40 

Profa. Ma. KléciaGili 
Massi 

Ecologia; Biodiversidade 06.08.2012 2h 40 

Prof. Esp. Adalberto 
Tacini 

Políticas Públicas 06.08.2012 2h 30 

Profa. Renata Tacini Bienal do Livro São Paulo 13/08/2012 3h 43 

Profa. Esp. Bárbara 
Souza 

Integração com os alunos 03, 10 e 
17.08.2012 

6h 50 

Profa. Ma. Renata 
Tacini e Profa. Dra. 
Maria Lúcia Gili Massi 

Arte, cultura e filosofia 17.08.2012 3h 30 

Profa. Lindiane 
Moretti 

Abertura das 12as. Oficinas 
Profissionalizantes 

27.08.2012 2h 60 

Prof. Dr. Alexandre 
dos Santos 

Sociodiversidade: multiculturalismo, 
tolerância, inclusão, exclusão, minorias; 
relações de gênero 

27.08.2012 3h 50 

Prof. Renato Mosca Elaboração de Projeto Tecnológico 30.08.2012 3h 40 

Profa. Ma. Renata 
Tacini 

Lógica Textual 31.08; 21.09; 
05.10.2012 

6h 40 

Profa. Ma. Maria Inês 
Z. Coelho 

Geopolítica do mundo contemporâneo: 
mapas geopolíticos e socioeconômicos; 
violência; terrorismo; vida urbana e 
rural. 

11.09.2012 2h 60 

Prof. Dr. Victor W. 
Kenski 

Propriedade Intelectual 28.09.2012 2h 30 
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Profa. Ma. Sonia 
Ladeia 

Relações de trabalho 19.10.2012 4h 30 

Profa. Adriana 
Clementino 

Redes Sociais e Responsabilidade: 
setor público, privado, terceiro setor; 
Inclusão/exclusão digital: Mídia e 
tratamento da Informação. 

30.10.2012 4h 40 

Profa. Renata Tacini Visita a Pinacoteca do Estado e Museu 
da Língua Brasileira 

Novembro/20
13 

3h 10 

Professores 
Orientadores e 
Coordenadora Profa. 
LindianeMoreti 

Décima SegundaSemana das Oficinas 
Profissionalizantes 

03 a 
07.12.2012 

24h 40 

Profa. Andreia Massa  Capacitação docente 2013- Libras para 
os docentes da FIPEN 

28 a 
30/01/2013 

9h 10 

Profa. Maria Lucia G 
Massi  

Multiculturalismo “O povo brasileiro” 19 e 
26/03/2013 

6h 20 

Profa. Renata Tacini Visita a 7ª. Semana dos Povos 
Indígenas de Osasco” e projeto 

Abril a junho 
2013 

6h 10 

Profa Maria Lucia Gili 
Massi 

Matriz de amarração para os trabalhos 
científicos 

15/04/2013 3h 32 

Prof. Victor Kenski Palestra sobre profissões aos alunos da 
Escola Estadual Dr. Aureliano Leite em 
Osasco 

25/05/2013  200 

Profa. Dra. Maria 
Lucia Gili Massi 

1º. Encontro de Formados da FIPEN e 
palestra proferida pelo Administrador 
Rafael Biondo – “O campo de atuação 
do Administrador no mercado de 
trabalho e CRA-SP” 

22/05/2013 3h 30 

Professores 
Orientadores e 
Coordenadora Profa. 
Lindiane Moretti 

Décima Terceira Semana das oficinas 
Profissionalizantes 

10 a 
12/06/2013 

12h 60 

Profa. Renata Tacini Visita ao Museu Afro Brasil – 
“Descobrindo e cultura afro” 

Junho/2013 6h 13 

Coordenação de 
Escola Pública 

Aplicação de prova de vestibular, 
correção das provas e redações e 
planilha de avaliação dos alunos da 
Escola Estadual Dr Aureliano Leite, 
Osasco – SP 

20/09/2013 20h 200 

Palestrante Gabriela 
Cruz 

Aula Magna 2º. Sem/2013 – 
Planejamento para marcas, para 
pessoas, para os novos tempos 

Set/2013 2h30 37 

Palestrante José 
Domingos de O Lima 

Como trabalhar com excelência 10/10/2013 3h 10 

Profa. Renata Tacini Semana Cultural da Escola Municipal 
EzioBerzaghio em Barueri – SP, com a 
participação e colaboração de alunos 
da FIPEN 

01/11/2013 4h 4 
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Professores 
Orientadores e 
CoordenadoraProfa. 
Lindiane Moretti 

Décima quarta Semana das oficinas 
Profissionalizantes 

03 a 
06/12/2013 

12h 60 

Profa. Dulciane T Lins Capacitação docente 2014 – Oficina de 
Teatro 

27 a 
29/01/2014 

9h 10 

Professores Walter 
Budacs, Lindy Moretti, 
Renata Tacini, 
Andreia Massa, 
Claudio Dalmolim 

Programa de integração de alunos – 1º. 
Semestre de 2014 

03/02/2014 3h 40 

Palestrante Profa. 
GeovanaDonella 

Aula Magna: Governança Corporativa 10.03.2014 3h 49 

Prof. Walter Budacs e 
Prof. convidado 
Eduardo Maalouf 

Palestra: Liderança organizacional 18.03.2014 3h 20 

 Prof. Walter 
Budacs e Prof. 
convidado 
Eduardo Maalouf 

A importância do ensino superior no 
atual mercado de trabalho. Palestra 
proferida na Escola Estadual Dr. 
Aureliano Leite, localizada na Vila Menk 
em Osasco. 

25.03.2014 
Manhã e 
Noite 

8h 200 

 Bibliotecária 
Mônica Amaral; 
Professores: 
Andréia Massa, 
Joaquim Jaca; 
Sérgio Pita; Maria 
Lúcia G. Massi, 
Secretária 
Acadêmica Vilene 
Weber; Monitor: 
Hilton Honosato e 
alunos do curso 
de Tecnologia em 
Gestão de RH. 

Integração e Nivelamento Matemática e 
Português para estudantes do curso 
Técnico em Logística PRONATEC 

05.05 a 
16.05.2014 

34h 120 

Professores 
Orientadores e 
Coordenadora Profa. 
Lindiane Moretti 

Décima quinta Semana das oficinas 
Profissionalizantes: Capital humano, 
capital financeiro, capital ambiental: 
existe equilíbrio possível? 

24 a 
26.06.2014 

12h 50 

Prof. André Emanuel 
Cardoso 

Palestra: Capital humano, financeiro e 
ambiental: experiência da VOITH. 

24.06.2014 2h 50 

Profa. Adriana 
Clementino e Profa. 
Vanessa D. 
Magalhães 

Capacitação docente 2014 – 
Elaboração de Projeto Tecnológico e 
Elaboração de Monografia e Artigo 
Científico 

30.06 e 
02.07.2014 

6h 10 

Professores 
PRONATEC 

Multiculturalismo – DVD O Povo 
Brasileiro de Darcy Ribeiro 

01/07/2014 3h 60 
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Profs: Lindiane 
Moretti, Andreia 
Massa, Maria Lucia 
Gili, Marcio 
Hamasuna e Claudio 
Dalmolim 

Integração dos alunos 2º. Semestre 
2014 

04/08/2014 2h 40 

Prof. Dr. Alexandre 
dos Santos 

Planejamento de Carreira e Currículo 06.08.2014 3h 80 

Jose Domingos de O 
Lima 

Trabalhe com excelência 14/08/2014 3h 65 

Profa. Convidada Ana 
Cristina Limongi-
França 

Qualidade de Vida no trabalho 25.08.2014 3h 80 

Prof. Walter Budacs A importância do MBA nos dias de hoje 28.08.2014 2h 10 

Profa. Ma. Dulce Lins O golpe de 1964 e o regime militar: 
entre o discurso e a prática. 

08.09.2014 2h 57 

Prof. convidado 
Francisco Herbert 
Silva Nascimento 

Código de Defesa do Consumidor 09.09.2014 3h 30 

Prof. Walter Budacs Marketing Pessoal 09.10.2014 3h 37 

Prof Alexandre dos 
Santos 

Preparação para o ENEM e 
Vestibulares/ Alunos cursinho FDS 

01/11/2014 2h 45 

Prof. Sergio Salvo M 
Gimeno 

A aplicação da matemática na 
economia/Alunos cursinho FDS 

01/11/2014 2h 45 

Profa. Maria Inês Z. 
Coelho 

Geopolítica do Mundo Contemporâneo 11/11/2014 3h 90 

Prof. André E. 
Cardoso 

Organização Enxuta 03/12/2014 3h 80 

Total de Participantes   
3589 

 

Além desses eventos, o Regimento da IES prevê que: os alunos não regulares 

poderão participar dos cursos de aperfeiçoamento, de especialização ou de extensão, 

ou em disciplinas isoladas de qualquer dos cursos oferecidos regularmente. Tais 

cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em cada caso, 

destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando à 

elevação cultural da Comunidade. 
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3. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

3.1. COERÊNCIAS DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COM AS 

POLÍTICAS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS. 

Para cumprir sua missão, a IES vem elaborando seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional a cada quatriênio. As ações do PDI são executadas no dia a dia 

acadêmico. Durante a sua execução, o PDI é acompanhado por um processo 

constante de autoavaliação realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, a 

quem compete planejar, executar, checar e avaliar os processos de avaliação interna 

da IES. Como ações de melhoria resultantes do processo de auto avaliação podem ser 

citadas: 

 Melhoria na infraestrutura, com o objetivo de melhor atender as pessoas 

com deficiência; 

 Instalação de computadores, internet, bem como de equipamentos 

audiovisuais nas salas de aula que desprovidas desses recursos; 

 Instalação de ícones de usuários nos computadores das salas de aula; 

 As diversas políticas de atendimento ao discente citados na dimensão 9 

“Políticas de Atendimento aos Discentes” e na dimensão 2, que aborda a o 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

Destacam-se as seguintes políticas de ensino e ações acadêmico-

administrativas para a extensão, como e que demonstram responsabilidade social: 

a) Suscitar, entre os egressos, o desejo permanente de aperfeiçoamento 

profissional; 

b) Incentivar a investigação científica, visando à melhoria do meio em que a 

comunidade vive; 

c) Promover a divulgação de conhecimentos por meio do ensino, de 

publicações produzidas pelo corpo docente e corpo discente; 
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d) Estimular o interesse pelo conhecimento dos problemas da comunidade, 

prestando serviços especializados e estabelecendo com ela uma relação 

de reciprocidade; 

e) Incentivar a pesquisa entre os estudantes e professores concedendo 

auxílio para a execução de projetos, bolsas, participação em congressos 

e outros eventos; 

f) Promover a extensão aberta à participação da comunidade, visando a 

difusão dos conhecimentos conquistados pela pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

g) Oferecer cursos de extensão, cursos técnicos, graduações tecnológicas, 

graduações tradicionais e pós-graduações.  

h) Oferecer cursos de curta duração que atendam aos interesses da 

comunidade; 

 
3.2. RELAÇÕES DA IES* COM A SOCIEDADE; SETOR PÚBLICO, SETOR 

PRIVADO E MERCADO DE TRABALHO. 

A FIPEN com o objetivo de maior inserção na região possui contratos com as 

seguintes empresas instituições, o que possibilita desconto para os alunos: 

 ACGT – Associação dos Colaboradores do Grupo Tejofran 

 ACNIELSEN do Brasil LTDA. 

 Associação Desportiva Classista ABB 

 AFUSE – Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de 

São Paulo 

 ACEO – Associação Comercial e Empresarial de Osasco 

 ARCO/STM – Associação Recreativa dos Empregados dos Correios São Paulo 

Metropolitana 

 ARVINMERITOR do Brasil – Sistemas Automotivos LTDA 

 Avon Cosméticos 

 Antilhas Soluções Integradas para embalagens 
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 Amil Assistência Medica Internacional 

 Aeromiltáxi aéreo Ltda 

 Belgo Bekaert Arames LTDA. 

 Bimbo do Brasil LTDA. 

 C & A Modas LTDA. 

 CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A 

 Dominion Instalações e Montagem do Brasil 

 Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda – DIMEP 

 CECMFDO Conglomerado Batistella 

 Carrefour Comercio e Indústria LTDA. 

 Cemed Care – Empresa de Atendimento Clínico Geral LTDA 

 Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S/A 

 Fundação Itau Clube 

 Geoquímica S/A – Indústria e Comércio 

 Haru Centro de Idiomas 

 IT2B Tecnologia e Serviços LTDA 

 Interfile Gestão de Informações e Processos LTDA 

 Juco - Juventude Cívica de Osasco 

 Medcin Instituto da Pele 

 Mineração Taboca S/A 

 NovaPontocom  Comercio eletrônico S/A 

 Ordem dos Advogados do Brasil S/A – 56ª. Subseção Osasco 

 Penske Logística do Brasil LTDA 

 Plural Editora Gráfica LTDA 

 Prefeitura do Município de Barueri 

 Protege S/A Proteção e Transporte de valores 

 Procarta Serviços de Informática LTDA 

 Prefeitura do Município de Osasco 
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 Rede Alumini Serviços de Internet LTDA 

 RFS Brasil Telecomunicações LTDA 

 Sindicato de Empregados de Clubes Esportivos, Federações, Confederações e 

Academias Esportivas do Estado de São Paulo 

 SETTAPORT – Sindicato dos Empregados Terrestres em Transporte e 

Operadores Portuários do Estado de São Paulo 

 Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, 

Osasco e Região 

 Sistema Ético Relacional EPP Serben 

 Sindiprom – Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem 

de Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo 

 Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia (SinTPq) 

 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de 

material elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região 

 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de 

material elétrico de Osasco e Região 

 Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Similares de São Paulo 

 Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de São Paulo, 

Osasco e região 

 Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, 

Colocação e Administração de mão de obra, trabalho temporário, leitura de 

medidores e entrega de avisos do Estado de São Paulo 

 SMTRATECOR 

 Sindicato dos Empregados no comércio de Osasco e região 

 Site Educacional LTDA 

 Studio de Dança ValtterSanttos 

 Sundown (Brasil & Movimento S/A) 

 TMS Call Center S/A 
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 Wizard 

 

Os alunos mantêm contratos de estágios com as instituições seguintes:  

 Promagister Serviços Educacionais Ltda 

 Consultoria Handler 

 Instituto PROE - ACEO /Osasco 

 Instituto EuvaldoLodi do IEL 

 Futura Integrador Empresa Escola 

 Fundap - Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

 NUBE - Nucleo Brasileiro de Estágios 

 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 

 

A fim de cumprir a coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para 

o desenvolvimento econômico e social, a FIPEN realiza, entre outras, as seguintes 

ações: 

 Oferecimento do Curso de Técnico em Logística para os alunos do 

PRONATEC; 

 Visitas técnicas realizadas pelos alunos; 

 Participação das IES em programas de rádio e TV tratando de assuntos 

variados, tais como: orçamento doméstico; discussão sobre liderança; 

 Participação nos debates sobre profissões promovidos por escolas da 

rede privada de Osasco; 

 Oferecimento de palestras e cursos gratuitos aos membros da 

comunidade; 

 Ensino e difusão da Língua Brasileira de Sinais entre os membros da 

comunidade; 
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3.3. POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICOS-ADMINISTRATIVAS PARA 

A EXTENSÃO. 

O PDI estabelece que, na IES, o ensino é integrado à pesquisa e à extensão. Com 

essa diretriz, são políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão: 

a) Suscitar, entre os egressos, o desejo permanente de aperfeiçoamento 

profissional; 

b) Incentivar a investigação científica, visando à melhoria do meio em que a 

comunidade vive; 

c) Promover a divulgação de conhecimentos por meio do ensino, de publicações 

produzidas pelo corpo docente e corpo discente; 

d) Estimular o interesse pelo conhecimento dos problemas da comunidade, 

prestando serviços especializados e estabelecendo com ela uma relação de 

reciprocidade; 

e) Incentivar a pesquisa entre os estudantes e professores concedendo auxílio 

para a execução de projetos, bolsas, participação em congressos e outros 

eventos; 

f) Promover a extensão aberta à participação da comunidade, visando a difusão 

dos conhecimentos conquistados pela pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. 

g) Oferecer cursos de extensão de curta duração que atendam aos interesses da 

comunidade; 

 

3.4. RELAÇÕES DA IES* COM A SOCIEDADE: INCLUSÃO SOCIAL. 

 

A FIPEN na busca pela coerência entre o PDI, as ações de responsabilidade 

social e a inclusão social, desenvolve ações como: 

a) Oferecimento de Cursos Técnicos para os alunos do PRONATEC; 
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b) Manutenção de disciplinas e conteúdos que discutem o multiculturalismo, a 

formação étnico-racial do povo brasileiro, meio ambiente e segregação e a 

inclusão de pessoas com deficiência; 

c) Incentivo na realização de trabalhos de conclusão de cursos enfocando pessoas 

com deficiência; 

d) Palestras de conscientização para incentivar os alunos do PRONATEC 

prosseguirem os estudos em nível superior; 

e) Palestras na rede pública incentivando os alunos a prosseguirem os estudos em 

nível superior; 

f) Oferecimentos de bolsas para os alunos, por meio de diversos programas e 

parcerias, conforme citado na dimensão 9; 

g) Realização de diversos eventos oferecidos à comunidade; 

h) Oferecimento de cursos de extensão; 

i) Oferecimento de disciplina de LIBRAS em todos os cursos. 

 

3.5. POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE CONSEDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, 

PEDAGÓGICOS E ATITUDINAIS, TECNOLÓGICOS, COMUNICACIONAIS E 

OUTROS 

 

A acessibilidade escolar inclui dimensões pedagógicas, atitudinais, físicas, 

tecnológicas, comunicacionais e outras, além de ser condição fundamental e 

imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social.  

Na Constituição Federal de 1988, há os seguintes artigos que devem ser 

observados: 

 5º, garante o direito à igualdade: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.” 
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 205, assegura o direito de todos à educação: “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

 206, que no Inciso I contempla a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

 

Destaca-se que:  

 

“a consecução do processo de inclusão de todos os alunos na 

escola básica ou na universidade não se efetua apenas por 

decretos ou mesmo leis, pois requer uma mudança profunda 

na forma de encarar a questão e de propor intervenções e 

medidas práticas com a finalidade de transpor as barreiras 

que impedem ou restringem o acesso e permanência de 

pessoas com deficiência”.1 

 

A FIPEN, com sua visão e missão sobre a importância de uma educação de 

qualidade, tem elaborado projetos para os próximos anos, com vistas à resignificação 

do papel da escola junto ao corpo docente, pais, alunos, gestão e comunidade, 

instaurando cotidianamente maneiras mais solidárias, práticas e facilitadoras para a 

inclusão, integração e acessibilidade escolar, reconhecendo e valorizando as 

diferenças.  

Como instituição visionária que é, a FIPEN tem se comprometido a cada dia com 

a questão inclusiva em suas múltiplas dimensões conforme a legislação vigente, com o 

propósito de assegurar reais condições de acessibilidade, de acordo com as 

                                                 
1
 MIRANDA, T. G.; ROCHA, T. B. A Inclusão de Alunos com Deficiência no Ensino Superior: uma Análise de seu 

Acesso e Permanência. DÍAZ, F, BORDAS, M. GALVÃO, N. MIRANDA, T. G. In Educação Inclusiva, 

Deficiência e Contexto SociaL: Questões Contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2009. 
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características de cada tipo de deficiência, dentre elas construção de rampas de 

acesso aos diversos ambientes comuns, elevadores, sinalizadores (visuais e sonoros) 

e outros que se fizerem necessários. 

Nesse aspecto, uma atitude muito forte e positiva da IES é a ministração da 

disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) que, apesar de ser optativa, é muito 

procurada pelos alunos em todos os semestres. Além de fazer parte da grade curricular 

de todos os cursos de graduação, é também oferecida ao público em geral na forma de 

curso de extensão de Capacitação e Tradutor-intérprete. Essa ação tem sido tão bem 

aceita pelo corpo discente que muitos de nossos alunos tomam a iniciativa de fazerem 

seus trabalhos de conclusão de curso – TCC voltados à inclusão do deficiente auditivo, 

sendo esse um grande passo à tomada de consciência das dificuldades do deficiente, 

ao exercício da cidadania, à ética e às condutas que visem ao rompimento das 

barreiras do preconceito. 

Para tanto, assume como princípios norteadores de sua estratégia, mantendo-se 

sempre elevada em qualidade de ensino, um ambiente acessível não somente no que 

tange a questão física, mas também no âmbito social e pedagógico. Este último, 

considerado de grande importância, possibilitará o completo atendimento ao deficiente 

que apropriar-se-á do conhecimento curricular oferecido pela instituição, integrado ao 

sistema comum, respeitando-se os limites de cada diversidade. 

Além dessas ações, podem ainda ser mencionadas as ações que a IES, 

preocupada com a inclusão social das Pessoas com Deficiência, tem realizado ou 

disponibilizado: 

a) Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades da Instituição; 

b) Instalações de telefones públicos em altura acessível para os usuários de 

cadeiras de rodas; 

c) Quanto a portadores de deficiência visual, compromisso formal da instituição, no 

caso de vir a ser solicitado e até que o aluno conclua o curso: 

- sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora braile 

acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que 
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amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos 

para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura e scanner 

acoplado a computador; 

- adoção de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e 

de equipamentos audiovisuais para uso didático; 

d) Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, compromisso formal da 

instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso: 

- propiciar, sempre que necessário, interprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno; 

- dotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

- estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade 

escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 

estiver matriculado; 

-proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

e) Elaboração de projeto para adaptação de portas e banheiros com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas, além de possíveis outras 

mudanças. 

f) Levantamento das atividades realizadas na Instituição para verificar quais 

permitem o exercício profissional do deficiente e fazer contatos com instituições 

para orientações sobre a prestação de serviços. 

g) Inclusão da disciplina de Libras como obrigatória para o Curso de Pedagogia e 

optativa para os demais cursos.  
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3.6. RELAÇÕES DA IES* COM A SOCIEDADE: DEFESA DO MEIO AMBIENTE, 

MEMÓRIA CULTURAL, PRODUÇÃO ARTÍSTICA E  PATRIMÔNIO CULTURAL. 

As concepções do PDI em relação a defesa do meio ambiente, a memória 

cultural, a produção artística e ao patrimônio cultural manifestam-se nas ações 

seguintes: 

a) Manutenção de disciplinas que enfocam os temas da diversidade e meio 

ambiente; 

b) Campanha de redução de papel com o lema “Pense bem antes de imprimir”; 

c) Diversidade e meio ambiente são temas mobilizadores das Oficinas 

Profissionalizantes, como pode ser observado na dimensão 2.  

d) Desenvolvimento de palestras e atividades, também, citados na dimensão 2, 

como Entre os temas, pode-se citar: Os desafios para o crescimento de Osasco; 

Empreendedorismo e a capacidade de se reinventar a cada dificuldade 

encontrada pelo caminho e outros. 

e) Patrocínio e ajuda na formação e composição da banca emérita de escolha dos 

melhores trabalhos escritos nos gêneros: poesia, conto e artigo de opinião dos 

alunos do Colégio Leonardo Da Vinci; 

f) Manutenção de projetos como: descobrindo a Cultura Afro e um olhar para a 

Cultura Pankararé, índios que habitam na região de Osasco. Tais ações 

incentivam os alunos a resgatarem os traços das culturas afro e Pankararé. Para 

tanto, o objetivo principal desses projetos são conduzir o aluno à percepção da 

realidade que o cerca por meio do contato com outros povos e outras culturas, a 

fim de desenvolver uma postura empreendedora que seja capaz de respeitar as 

diferenças, com fortes valores éticos. 

g) Abordagem de temas sociais, ambientais e culturais na Revista Científica 

Hermes, que tem sido produzida regularmente desde 2009. 

 

Buscando a coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e igualdade étnico-racial, a FIPEN desenvolve: 
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a) Inclusão de forma transversal nos projetos pedagógicos, portanto contemplando 

disciplinas e conteúdos, a formação étnico-racial do povo brasileiro e 

multiculturalismo. 

b) As ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade 

étnico-raciais praticadas na FIPEN são: 

 Respeito à maneira de ser, agir e pensar do corpo docente, discente, corpo 

técnico-administrativo e comunidade; 

 Desenvolvimento do espírito de cidadania e defesa dos direitos humanos e 

igualdade étnico-racial no alunado; 

 Garantia e incentivo para impedir qualquer forma de segregação de grupos 

minoritários, por meio de acompanhamento individualizado dos alunos, 

discussões abertas com as salas e abordagem do tema em reuniões 

pedagógicas. 

 Capacitação do corpo docente para atender as especificadas dos alunos 

especiais a partir das demandas identificadas; 

 Desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso e atividades de sala 

enfocando a participação da mulher e outras minorias no mercado de trabalho; 

 Sensibilização dos alunos para temáticas de direitos humanos e cidadania; 

 Exibição periódica do filme sobre a formação do povo brasileiro feito a partir do 

livro de Darcy Ribeiro. 
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4. A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

4.1. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

A comunicação com a sociedade é regulada pela direção acadêmica da IES e 

ocorre com base nas ações sugeridas pela CPA e praticadas pela área de 

Comunicação Social da IES. Nessa área há profissionais com a formação requerida 

para fazer com que a sociedade tome conhecimento da missão da IES e de sua 

responsabilidade social. Dentre as atribuições dessa área, podem ser destacadas: 

a) Produção de material para as mídias tradicionais (folhetos, cartazes, anúncios 

em revistas e jornais e outros) e novas mídias (site, facebook e outros); 

b) Planejamento de Comunicação com os diversos públicos das organizações e 

instituições;  

c) Implementação de campanhas, projetos e atividades da área de Comunicação 

nas empresas, feiras, associações e demais eventos que envolvam a educação 

superior; 

d) Elaboração de material para divulgação das ações de extensão oferecidas à 

comunidade; 

e) Emissão trimestral do Boletim da FIPEN. 

Além da existência de uma área de Comunicação Social, há um grupo de 

trabalho incumbido de fazer a captação de alunos, conforme projeto apresentado a 

seguir: 

Nome do Projeto: Programa de marketing para captação de alunos para a 

FIPEN. 

Objetivos Específicos: 

 Continuar de forma contínua a consolidar a identidade da FIPEN. 

 Manter constância de propósito nas ações a serem definidas como parte 

integrante do Programa de Marketing. 

 Aplicar o modelo de gestão Plan-Do-Check-Act (PDCA), em todas as 

ações do Programa de Marketing. 
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 Definir um calendário anual de atividades. 

 Definir indicadores de resultados das ações executadas, conforme tabela 

apresentada no item tabela deste projeto. 

 Avaliar o indicador analisando os resultados.  

 Definir as peças publicitárias próprias a cada ação. 

 Entregar, ao final de cada ação, um kit com folders dos cursos oferecidos 

pela FIPEN, formulário para coleta de informações dos respondentes, 

voucher com a definição do desconto especial aos que se matricularem. 

 Reavaliar o conteúdo do kit anualmente. 

 Fazer atas de todas as deliberações tomadas em reunião. 

 

Benefícios do Programa de Marketing para a FIPEN: 

 Aumentar o nível de profissionalização da instituição. 

 Tornar mais transparente a qualidade dos serviços prestados pela FIPEN. 

 Incentivar a instituição a trabalhar com planejamento estratégico. 

 Buscar melhor posicionamento da instituição, tendo sempre clara a 

necessidade da garantia da qualidade de ensino e a busca da realização 

da missão e dos objetivos institucionais. 

 Selecionar mercados-alvo, distinguindo os melhores segmentos com 

potencial de mercado. 

 Auxiliar na melhoria dos serviços oferecidos pela instituição, uma vez que 

se volta para o atendimento das necessidades dos clientes. 

 

Modelo de tabela para apuração dos indicadores de resultados: 

Ação/Evento Responsável 

pela ação 

Onde foi 

executada 

Quando 

foi 

executada 

Quantidades Avaliação 

do 

indicador 

Convidados/ 

distribuídos 

Presentes Manifestaram  

Interesse 

Matrículas 

realizadas 
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Idealizador do projeto: Prof. Mestre ClaúdioDalmolim 

O grupo é composto pelos seguintes Professores: Cláudio Dalmolim; Márcio Hiro; 

Sérgio Pita; Walter Budacs e Maria Lúcia G. Massi. 

 

4.2. POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES DO ESTIMULO RELACIONADAS À DIFUSÃO 

DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS:CIENTÍFICA, DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, 

TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

Como políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, tecnológica, artística e cultural, pode-se citar: 

a) Manter a Revista Científica Hermes para difusão das produções acadêmicas da 

comunidade acadêmica interna e externa, buscando a sua melhoria contínua; 

b) Promover, semestralmente, a semana de apresentação dos resultados das 

pesquisas feitas pelos alunos para conclusão dos seus cursos e obtenção do 

crédito das Oficinas Profissionalizantes; 

c) Convidar professores para divulgar suas pesquisas proferindo palestras à 

comunidade acadêmica; 

d) Apoiar a realização dos eventos artísticos e culturais promovidos na cidade; 

e) Apoiar as manifestações artísticas e culturais promovidas pelas demais 

unidades de ensino da mantenedora; 

f) Apoiar o corpo docente nas publicações de suas pesquisas em eventos 

externos; 

g) Realizar ações para divulgação da Iniciação Científica e outras atividades da 

FIPEN. 

 

4.3. COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA 

A Comunicação da IES, com a comunidade externa, ocorre por diversos 

veículos, entre eles: 

 Newsletters; 

 Uso de mídias digitais (site, uso e-mail marketing, redes sociais); 
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 Uso de redes sociais eletrônicas (Facebook e Twitter); 

 Site da IES; 

 Utilização de diversas formas de propagandas 

 Parcerias com empresas e divulgação dos cursos da IES, contribuindo 

para o acesso ao ensino superior; 

 Palestras nas escolas da região; 

 Participação em feiras estudantis; 

 Ouvidoria; 

 Palestras e Cursos de Extensão gratuitos aberto para comunidade 

externa 

 

Atualmente, a IES constituiu um grupo de trabalho para elaborar um Programa 

de Marketing para auxiliar na captação de alunos para o processo seletivo, divulgando 

a oportunidade para as pessoas de crescimento e desenvolvimento. 

Ainda, com base nos resultados da autoavaliação, a CPA, composta por 

representantes dos diversos segmentos da comunidade, se reúne e identifica as ações 

de melhoria a serem feitas em cada dimensão. Assim também ocorre em relação à 

comunicação com a sociedade. Identificadas as ações de comunicação externa, essas 

são solicitadas para que sejam implantadas pela área de Comunicação Social da IES. 

 
4.4. COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA 

 
A comunicação interna da FIPEN, tendo em vista seu tamanho e suas políticas 

que buscam o atendimento individualizado, ocorre das seguintes maneiras: 

 Cartazes afixados nos murais com informações que interessam ao corpo 

discente; 

 E-mails informando estágios, oportunidades de emprego, cursos de 

extensão, cursos livres e outros; 
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 Ambiente de Educação a distância: Moodle, muito utilizado como 

ferramenta de apoio ao ensino presencial; 

 Mídias digitais: site, uso e-mail marketing, redes sociais; 

 Redes sociais eletrônicas; 

 Atendimento da coordenação e da secretaria. 

 

4.5. DIFUSÃO DA AVALIAÇÃO DO EGRESSO 

Anualmente é feita uma pesquisa junto aos egressos. Com base nos dados 

coletados dos respondentes é elaborado um relatório, que é disponibilizado para 

consulta online dos gestores. 

Os resultados, ainda, são levados para a reunião do colegiado de curso e NDE 

decidirem sobre as ações a serem tomadas. 

 
4.6. DIFUSÃO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO E DO RELATO 

INSTITUCIONAL 

Os resultados das avaliações institucionais internas e externas são divulgados 

por meio dos seguintes meios: 

 São enviados por e-mail para todos os docentes, solicitando que todos 

reflitam, sendo que a análise do corpo docente é mobilizada pela questão: 

o resultado obtido é compatível com o esforço empenhado? 

 Apresentação dos resultados em reunião do colegiado, quando os 

docentes são estimulados a fazerem comentários acerca das suas 

observações ao responderem a questão mobilizadora. 

 O presidente da CPA convida e apresenta os resultados da autoavaliação 

para toda a comunidade acadêmica em evento na sala de multimídia. 

 Divulgação no site da IES. 

 A coordenação apresenta a análise, em conjunto com os docentes, os 

relatórios recebidos do ENADE e demais avaliações externas, 

ressaltando: 
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a) Objetivo da análise que é subsidiar o planejamento e implementação das ações 

de melhoria nos cursos, tendo como parâmetro os resultados avaliativos; 

b) Apresentação da população inscrita e presente na prova do ENADE e os 

conceitos nos cursos das diversas avaliações;  

c) Definição dos instrumentos que compõem o ENADE, tais como: prova; 

questionário sobre a prova; questionário sobre o perfil sociocultural dos 

estudantes; instrumento de avaliação de curso e instrumento de avaliação 

institucional; 

d) Apresentação dos resultados das provas de formação geral e conhecimento 

específico, por curso, mostrando o desempenho dos estudantes da IES e dos 

estudantes do Brasil;  

e) Resultados da percepção dos estudantes sobre as provas ressaltando as 

questões em que os alunos tiveram maior dificuldade;  

f) Resultados do questionário dos estudantes focando a percepção dos alunos 

quanto ao ensino praticado na IES, as horas semanais dedicadas aos estudos e 

o posicionamento das questões sobre a infraestrutura oferecida; 

g) Elaboração e difusão para comunidade interna do Relato Institucional 

 

 
4.7. OUVIDORIA 

A comunicação com a sociedade tem sido aprimorada mediante a ouvidoria, 

formalizada mediante portaria, que nomeia o ouvidor. Atualmente, a ouvidora é a 

funcionária Vilene Weber, Secretária da Fipen, conforme indicação e aprovação pelo 

Conselho Superior. Os registros e observações recebidos pela ouvidoria são 

efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas de administrativas, 

porém as ocorrências são poucas devido ao fato de ser uma instituição que possibilita 

um atendimento personalizado. Como propostas de melhoria o Instituto Paulista de 

Ensino - FIPEN continuará intensificando as políticas de comunicação com a sociedade 

e procurará melhorar os controles internos de acompanhamento da ouvidoria. 
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A seguir apresenta-se a Portaria Institucional de nomeação da Ouvidora: 

 

PORTARIA DO DIRETOR DA FACULDADE No. 10/2011 

 

O Diretor do Instituto Paulista de Ensino - FIPEN, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pelo artigo 14 das Normas Regimentais, aprovado pela Portaria MEC nº 
3.211, publicado no Diário Oficial da União de 05/11/2003, expede a presente Portaria 
nomeando o Ouvidor e suas atribuições. 

Artigo 1o. –Fica nomeada Vilene Valentina Weber como Ouvidora desta Instituição de 
Ensino Superior (IES).  

Artigo 2º. A Ouvidora será responsável pelas atribuições definidas na Portaria XX de 15 
de Maio de 2011, a saber: 

a) Receber e-mail do solicitante e efetivar os registros e observações nos controles;  

b) Encaminhar registros e observações à consideração das instâncias acadêmicas 
e administrativas; 

c) Acompanhar o andamento dos registros e observações até o momento do 
encerramento do fato; 

d) Responder ao solicitante informando as providências em cada caso. 

Artigo 3o. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Osasco, 15 de Maio de 2011. 
 

Prof. Joaquim Augusto Figaro Roque 

Diretor       
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5. AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, SEU 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. 

5.1. COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO 

DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO COM AS POLÍTICAS FIRMADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. 

 
A coerência das políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho são estabelecidas em seus respectivos planos de carreiras, 

conforme itens apresentados neste PDI.  

 
5.2. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOCENTE: POLÍTICA DE 

QUALIFICAÇÃO, INCENTIVO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

A FIPEN com o intuito de cumprir sua missão e realizar sua visão de futuro, em 

consonância com proposta de melhoria e aprendizado contínuo, torna disponível aos 

seus docentes a Política de Qualificação, Incentivo e Capacitação Profissional. 

Política essa que pauta suas estratégias de ação em: 

a) Priorizar o desenvolvimento de ações integradas gerando uma equipe preparada 

para enfrentar os desafios de um contexto multicultural e em permanente 

transformação; 

b) Desenvolver competências que agregam valores de criatividade, produtividade e 

participação que favorecem a Instituição a oferecer profissionais de qualidade 

para atuar na FIPEN; 

c) Intensificar o desenvolvimento de ações para fortalecer e ampliar as relações da 

Instituição com a sociedade, oferecendo mão de obra para o mercado, portanto 

proporcionando maior empregabilidade dos alunos e qualidade da Instituição, 

por meio da maior interação com o mercado de trabalho; 
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d) Oferecer ao docente e técnico-adminstrativo oportunidade de agregar novas 

competências e valores ao seu perfil profissional, para que ele possa se adequar 

às diferentes situações em que deverá atuar. 

 

Essa política é possível com o desenvolvimento da gestão estratégica, que é 

implantada com a participação dos gestores, docentes e discentes, por meio de: 

- avaliação que coleta opiniões, estimula debates e veicula as conclusões das 

diversas etapas do processo de reflexão e planejamento; 

- projeto de auto avaliação, implantado desde 2005 e que considera o princípio 

da globalidade de ópticas e de aspectos para análise; 

- fóruns com a participação coletiva; 

- órgãos colegiados, quepossuem a participação dos docentes e se reúnem de 

forma frequente e regular; 

- reuniões pedagógicas, com a participação de todo o corpo docente e da 

Direção e Coordenação Acadêmica. 

 - Curva de Maturidade, forma avaliativa que possibilita, ao docente, incentivos 

financeiros, conforme a sua produtividade acadêmica. 

 
5.2.1. CRITÉRIO DE SELEÇAO E CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

A FIPEN contrata para compor seu quadro docente apenas pós-doutores, 

doutores, mestres e especialistas. 

A experiência profissional na área da disciplina ministrada, assim como a 

experiência em docência, são consideradas na análise do currículo. 

Para contratação de Professores é realizado o processo seletivo que consta das 

seguintes etapas: 

1. Divulgação do edital no site e nas dependências da instituição para 

recrutamento e seleção de professor;  

2. Recebimento da Inscrição e do Memorial do docente com todos os 

documentos acadêmicos e profissionais comprobatórios; 
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3. Avaliação do Memorial mediante a pontuação dos trabalhos, conforme 

edital anexo, para apuração da maturidade acadêmico-profissional do 

docente; 

4. Avaliação didática; 

5. Publicação de edital de classificação dos candidatos; 

6. Contratação dos classificados, conforme o número de vagas. 

O Corpo Docente é formado por Professores em Tempo Integral, Parcial e 

Horistas. 

 

5.2.2. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

As políticas de Recursos Humanos da FIPEN têm por objetivo proporcionar um 

ambiente de trabalho harmonioso, onde os colaboradores sintam-se satisfeitos, pois 

encontram crescimento, reconhecimento e segurança, de modo que possam se 

desenvolver profissionalmente, uma vez que essa é a principal maneira de um 

profissional obter, com seu trabalho, satisfação pessoal e recompensa material, ao 

longo do tempo. 

 

5.2.3. POLÍTICA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

A política de recrutamento e seleção do corpo docente da FIPEN segue as seguintes 

diretrizes: 

1. O recrutamento de docentes ocorrerá por meio de processo seletivo. 

2. Excepcionalmente, o recrutamento poderá ser feito por outra fonte. 

3. O cargo de professor da FIPEN somente será exercido pelos docentes 

titulados com pós-graduação, lato ou stricto sensu. 

4. A seleção dos candidatos ao cargo de professor, cujos perfis analisados pelos 

currículos mais se compatibilizem com a oportunidade de trabalho existente, será 

realizada mediante processo seletivo publicado em edital específico. 

5. Ao selecionado compete entregar todos os documentos pessoais e 

acadêmicos solicitados pela Instituição. 
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5.2.4. POLÍTICA DE RETENÇÃO E MANUTENÇAO DO CORPO DOCENTE 

A política de retenção e manutenção do corpo docente da FIPEN segue as 

seguintes diretrizes: 

1. O código de conduta, estabelecido no título VI do Regimento da Instituição, 

regula os comportamentos do corpo docente, discente e técnico administrativo. 

2.  Os documentos: Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto 

Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico do Curso dão o norte das ações da 

FIPEN.  

3. Os salários, pagos conforme a complexidade dos cargos, são efetivados até o 

quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

4. O valor das horas aulas pagas aos professores segue os resultados da curva 

de maturidade. 

5. A participação do corpo docente, sempre que solicitada pela Instituição, será 

paga em horas aulas. 

6. O reajuste salarial é feito anualmente no mês de março, aplicando-se o índice 

decidido pelo sindicato da classe. 

7. O registro de presença dos colaboradores será feito mediante folha de 

presença. 

8. Os colaboradores, regidos pela CLT, seguem também os preceitos ali 

estabelecidos. 

9. Os benefícios são concedidos de acordo com o tipo de vínculo mantido com a 

FIPEN. 

10. As normas de segurança devem ser seguidas por todos colaboradores da 

Instituição. 

11. Os colaboradores tem acesso a todas as informações, orientações, 

treinamentos, documentos, equipamentos e demais recursos necessários à 

execução do trabalho, conforme política anual aprovada.  
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5.2.5. POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E PLANO DE CARREIRAS DO 

CORPO DOCENTE DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

1. Curva de Maturidade 

Com essa prática anual, os professores são impelidos a um processo contínuo 

de desenvolvimento, sendo incentivados a participarem mais do ambiente acadêmico 

em suas diversas dimensões. Com tais vivências, enriquecerem seus currículos e, 

sobretudo, transmitem, aos alunos, mais conhecimentos adquiridos em eventos, 

bancas, publicações etc.  

 

2. Revista Científica Hermes - RCH 

A Revista Científica Hermes constitui-se de um instrumento de difusão científica 

de caráter multidisciplinar, que tem como objetivo incentivar a publicação de pesquisas 

de reconhecido rigor teórico, relevância intelectual e científica na área das Ciências 

Sociais Aplicadas. Além da publicação de artigos em torno de um dossiê temático, 

previamente estabelecido, este periódico dispõe de uma seção de artigos, com espaço 

para publicação, desde que aprovado pela avaliadores. 

Com a criação da Revista Científica Hermes, a FIPEN, de um lado encoraja a 

produção científica de seus professores, e de outro, conta fortemente com as 

colaborações deles para manter a revista prestando seus relevantes serviços à 

comunidade, inclusive coma publicação de vários autores externos. 

Para os docentes publicarem há um processo de avaliação Cega por Pares” 

(blend in review), realizada por doutores da área, internos e externos à Instituição.  

 

3. Pagamento da aula pela participação em Congresso e outros eventos 

Embora não estejam em sala de aula, os professores são remunerados pela 

participação em eventos considerados relevantes para os cursos e consequentemente 

para a missão da FIPEN, desde que previamente aprovados pelo Conselho Superior. 

 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

71 

4. Treinamento interno e externo 

Anualmente, a Instituição promove, pelo menos, um treinamento dirigido a todos 

os professores e voltado à prática docência. Além desse treinamento, o corpo docente 

é estimulado a participar de outros eventos internos e externos dirigidos à atividade 

docente e à formação do Administrador. 

 

5. Avaliação do docente pelo discente 

Uma outra prática que a Instituição mantém, para promover o desenvolvimento 

do seu corpo docente, é a avaliação pelo discente.  

Tal sistemática objetiva uma reflexão do professor para a melhoria contínua, 

uma vez que os resultados da avaliação são debatidos e analisados com a 

Coordenação, que sempre busca, conjuntamente com o docente, traçar estratégias 

didáticas mais produtivas para os semestres posteriores. 

 

5.2.6. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE: 

 

Docentes Quadro Atual 

Previsão 

2015 2016 2017 2018 

Titulação            

Doutores 06  06  08  10  12  

Mestres 09  09  11  13  15  

Especialistas 03  03  03  04  05  

Total 18  18  22  27  32  

      

Dedicação            

Integral 05   05 6   9  10 

Parcial 08  08 9  10  12  

Horista 05   05  7  8  10 

Total 18  18  22  27  32  
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5.2.7. PLANO DE CARREIRADOCENTE. 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - Em consonância com o inciso V do artigo 16 do Decreto nº 5.773,de 09 de 

maio de 2006, este documento tem por objetivo estabelecer o Quadro de Carreira dos 

Docentes do Magistério Superior do Instituto Paulista de Ensino, mantido por Fase 

Educação e Cultura Ltda., CNPJ 47.358.536/0001-47, localizado à Rua Euclides da 

Cunha, 377 – Centro – Osasco, São Paulo. 

 

Art. 2º - Observando o artigo primeiro da Lei nº 9029, de 13 de abril de 1995, este 

documento define as normas e as condições de admissão, avaliação de desempenho 

acadêmico, progressão e promoção, nos termos da Portaria STR nº 5, de 20 de 

novembro de 2008, bem como o conteúdo ocupacional, o desenvolvimento profissional, 

os direitos e deveres dos Docentes do Magistério Superior desta Instituição de Ensino 

Superior (IES). 

 

Seção I – ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Art. 3º - Este Quadro de Carreira abrange os Docentes do Magistério Superior do 

Instituto Paulista de Ensino, mantido por Fase Educação e Cultura Ltda., CNPJ 

47.358.536/0001-47, localizado à Rua Euclides da Cunha, 377, Centro, Osasco, SP, 

local em que os docentes enquadrados neste Quadro de Carreira prestarão seus 

serviços. 

 

CAPÍTULO II – DAS CATEGORIAS E SEUS CONTEÚDOS OCUPACIONAIS  

Art. 4º - O Corpo Docente do Magistério Superior desta IES é constituído pelos 

professores que exercem atividades inerentes ao Ensino de Graduação Tecnológica, 

Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e as pertinentes à administração 

acadêmica. 

 

Art. 5º - O Corpo Docente do Magistério Superior é formado pelas categorias: 
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I - Professor Especialista; 

II – Professor Mestre; 

III – Professor Doutor. 

 

§ 1º - Professor Especialista é o profissional da área de Ensino que possui, além do 

curso de graduação, pós-graduação lato-sensu, devidamente credenciado, e exerce 

atividades de docência em curso superior, podendo ainda auxiliar na execução de 

projetos de pesquisa, orientar alunos em estágios, monografias ou trabalhos de 

conclusão de curso superior, na respectiva área do conhecimento, ou desenvolver 

atividades pertinentes à administração universitária ou acadêmica. 

 

§ 2º - Professor Mestre é o profissional da área de Ensino que possui, além do curso de 

graduação, pós-graduação stricto-sensu em nível de mestrado, devidamente 

credenciado, e exerce atividades de docência em cursos de graduação ou pós-

graduação, podendo ainda auxiliar na elaboração de programas para cursos de pós-

graduação, ou coordenar a elaboração e executar projetos de pesquisa, ou orientar 

alunos nos estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação e 

pós-graduação, na respectiva área do conhecimento, ou desenvolver atividades 

pertinentes à administração universitária ou acadêmica. 

 

§ 3º - Professor Doutor é o profissional da área de Ensino que possui, além do curso de 

graduação, pós-graduação stricto-sensu em nível de doutorado, devidamente 

credenciado, e exerce atividades de docência em cursos de graduação ou pós-

graduação, podendo ainda elaborar programas para cursos de pós-graduação, 

coordenar a elaboração e execução de projetos de pesquisa, orientar alunos nos 

estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação ou pós-

graduação, na respectiva área do conhecimento, ou desenvolver atividades pertinentes 

à administração universitária ou acadêmica. 
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Art. 6º - Também integram o corpo docente do Magistério Superior as seguintes 

categorias especiais: 

 Professor Substituto; 

 Professor Colaborador; 

 Professor Visitante.  

 

§ 1º - Professor Substituto é o profissional de Ensino, devidamente habilitado, que 

depois de comprovada a necessidade de afastamento do docente, venha a substituí-lo, 

com o mesmo conteúdo ocupacional, por tempo determinado e não superior a seis 

meses. 

 

§ 2º - Professor Colaborador é o profissional da área de Ensino que, depois de 

aprovado em processo seletivo específico e devidamente credenciado, seja contratado 

em caráter temporário e determinado. 

 

§ 3º - Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado conhecimento 

que, tendo seu nome aprovado pelo Diretor Acadêmico, seja convidado para 

desenvolver projetos de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão na Instituição, em caráter 

temporário e por tempo determinado. 

 

§ 4º - Os professores das categorias especiais integram o corpo docente da Instituição, 

porém não fazem parte do Quadro de Carreira. 

 

§ 5º - As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias 

especiais devem constar do documento admissional específico. 

 

CAPÍTULO III - DO INGRESSO DO DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Art. 7º - A admissão de docentes para o Quadro de Carreira do Magistério Superior 

desta IES far-se-á, em níveis iniciais dos cargos das três categorias, após aprovado em 
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processo seletivo público organizado pela Diretoria Acadêmica, respeitado o número de 

vagas dos respectivos cargos. 

 

CAPÍTULO IV - DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 8º - O regime de trabalho dos docentes da Instituição será o previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela qual se regem os contratos de 

trabalho. 

 

Art. 9º - Os Docentes do Magistério Superior serão contratados como Professores de 

Ensino Superior, em um dos seguintes regimes de trabalho: 

 Em tempo Integral: será atribuído ao docente que se obriga a prestar quarenta (40) 

horas semanais de trabalho desempenhando atividades de ensino, pesquisa, extensão 

ou de administração universitária ou acadêmica. 

 Em tempo parcial: será atribuído ao docente para o desempenho de atividades de 

ensino, em número de horas-aula. O docente poderá ainda exercer atividades de 

pesquisa e extensão, quando aprovadas, ou administrativas, na coordenação de cursos 

e supervisão de estágios.  

 

§ 1º - O número de horas-aula do docente poderá variar, de acordo com o 

planejamento curricular dos cursos, por semestre. 

 

§ 2º - Nenhum contrato de trabalho poderá ter duração superior a 40 horas semanais. 

 

§ 3º - O tempo da hora-aula determinado pela legislação pertinente, despendido pelo 

docente quando em atividade em sala de aula, equivalerá sempre a uma hora de 

trabalho contratual. 

 

CAPÍTULO V - DOS DIREITOS, DEVERES E VANTAGENS. 
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Art. 10 - Os direitos e deveres dos docentes, além dos dispostos na legislação e no 

Regimento Interno da Instituição, são os seguintes: 

 Remuneração compatível com o regime de trabalho, cargo e desempenho 

acadêmico; 

 Acesso, promoção e progressão no Quadro de Carreira; 

 Avaliação anual pelo desempenho acadêmico; 

 Autoavaliação seguindo os fatores previamente definidos; 

 Incentivo ao aprimoramento acadêmico-profissional; 

 Direito à política de benefícios/vantagens da Instituição; 

 Direito a voto e à elegibilidade em conformidade com o Regimento Interno da 

Instituição; 

 Condições adequadas ao exercício profissional.  

 

CAPÍTULO VI - DO AFASTAMENTO, LICENÇA E SUBSTITUIÇÃO 

Art.11 - Além dos casos previstos na legislação, o corpo docente do Magistério 

Superior, ocupante de cargo nesta IES, poderá afastar-se de suas funções, com 

direitos e vantagens estabelecidos neste documento, devidamente autorizados pelo 

Diretor Acadêmico e aprovados pela Mantenedora, conforme o caso, para: 

 Atender a interesses administrativos ou de representatividade da Instituição; 

 Exercer cargo administrativo na Instituição; 

 Capacitar-se em cursos de pós-graduação stricto-sensu; 

 Realizar estágios; 

 Participar de eventos de aperfeiçoamento de curta duração; 

 Participar de congressos e outros eventos de caráter científico, técnico ou cultural, 

relacionados com sua atividade na Instituição, desde que não haja prejuízo de suas 

atribuições. 

 

§ 1º - O pedido de afastamento, acompanhado da documentação comprobatória, 

deverá ser encaminhado à Diretoria Acadêmica; 
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§ 2º - Cessado o motivo que provocou o afastamento, o docente deverá, 

imediatamente, reassumir suas atividades na Instituição. 

 

 Art. 12 - A concessão de licença remunerada, em forma de bolsa de estudos, para 

os afastamentos com objetivo de capacitação em cursos de pós-graduação stricto-

sensu e estágios, implicará, necessariamente, que o docente assuma o 

compromisso escrito de prestar serviços à Instituição, após a conclusão do evento, 

por tempo idêntico ao do afastamento, sob pena de reembolso das importâncias 

recebidas da Instituição, acrescidas de juros e atualização monetária. 

 

§ 1º - Durante o período de duração do estágio ou do curso de pós-graduação stricto-

sensu e ao final dele fica o docente obrigado a remeter à Diretoria Acadêmica relatório 

semestral das atividades, com a comprovação de frequência mensal assinada pelo 

coordenador do evento, sob pena de suspensão da bolsa. 

 

§ 2º - Caso o bolsista não conclua o evento objeto da licença, deverá reembolsar à 

Instituição as importâncias recebidas, acrescidas de juros a atualização monetária. 

 

Art. 13 - Em qualquer caso previsto no artigo anterior, a quem for concedido o 

afastamento, será mantida a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos 

legais. 

 

CAPÍTULO VII - DO QUADRO DE CARREIRA 

Art. 14 - O Quadro de Carreira é constituído pelo conjunto de cargos estruturados 

conforme as atividades e competências profissionais afins, em relação à aplicação dos 

conhecimentos necessários ao seu desempenho, e das condições de movimentação 

do ocupante na estrutura geral das Carreiras. 
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Art. 15 - O Quadro de Carreira tem por objetivos: 

 Harmonizar os interesses de desenvolvimento da Instituição com os interesses de 

desenvolvimento dos docentes; 

 Permitir que a prática da promoção motive os docente a maximizar suas habilidades 

e comportamentos; 

 Assegurar que a política de formação e desenvolvimento de Carreiras seja 

transparente, justa e dinâmica, reconhecendo e valorizando os docentes da Instituição; 

 Garantir que a administração da Instituição possa utilizar o desenvolvimento nas 

Carreiras como um instrumento efetivo de administração integrada. 

 

Art. 16 - O desenvolvimento do docente nas Carreiras ocorrerá mediante progressão e 

promoção funcional. 

 

§ 1º - Entende-se por progressão funcional, ou promoção horizontal, a passagem de 

nível para nível, dentro da mesma categoria em que o docente esteja enquadrado, 

oportunizando aumento de remuneração. 

 

§ 2º - Entende-se por promoção vertical a passagem do docente para cargo de 

categoria superior que requeira o preenchimento de pré-requisitos de maior 

complexidade e de maior remuneração. 

 

§ 3º - São vedadas a progressão e promoção do docente nas Carreiras antes de 

completado o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício em cada nível. 

 

§ 4º - A promoção vertical dependerá do cumprimento do interstício referido no § 3º 

acima, bem como da existência de vaga, do preenchimento de requisito de qualificação 

profissional, da aprovação em processo seletivo interno e da avaliação do desempenho 

do docente, conforme disposto em documento denominado Curva da Maturidade do 

Corpo Docente: Definições e Planilhas, que segue anexo (Anexo I). 
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 § 5º - A promoção vertical será processada anualmente para vagas ocorridas até 31 de 

dezembro de cada ano. 

 

§ 6º - Para a promoção horizontal serão obedecidos, alternadamente, os critérios de 

merecimento e antiguidade, dentro de cada categoria, nos moldes do parágrafo 3º do 

artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Seção I – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 17 - São critérios de desempate, entre os docentes que estiverem concorrendo à 

promoção por antiguidade, os seguintes: maior tempo de permanência no nível; maior 

tempo de serviço como docente, maior frequência às aulas e plantões. 

 

CAPÍTULO VIII - DA ESTRUTURA DAS CARREIRAS 

Art. 18 – As Carreiras são constituídas por categorias e níveis. Categoria é a divisão 

das carreiras que, fundamentadas na escolaridade e titulação acadêmica, agrupam 

conteúdos ocupacionais, responsabilidades, qualificação profissional e experiências. 

Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria que determinam a progressão do 

docente. 

 

Seção I – CARREIRAS DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Art. 19 - As Carreiras do Magistério Superior estão estruturadas nas seguintes 

categorias e níveis: 

 

Categorias Níveis 

Professor Especialista A, B, C, D, E, F; 

Professor Mestre A, B, C, D, E, F; 

Professor Doutor A, B, C, D, E, F. 
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Parágrafo Único – O número de vagas nas categorias acima será determinado pelos 

Cursos, em conjunto com a Diretoria Acadêmica, de acordo com as necessidades 

institucionais. 

 

Art. 20 - Para o ingresso na classe de Professor Especialista, além da existência de 

vaga, são requisitos mínimos: 

 Possuir título de Pós-graduação lato-sensu e monografia na área de atuação; 

 Experiência em magistério superior de 01 (um) ano letivo ou experiência profissional 

comprovada de 01 (um) ano na área de atuação. 

 

Art. 21 - Para o ingresso ou promoção para a classe de Professor Mestre, além da 

existência de vaga, são requisitos mínimos: 

 Possuir título de Mestre na área de atuação ou área afim; 

 Experiência de magistério superior de 01 (um) ano letivo ou experiência profissional 

comprovada de 01 (um) ano na área de atuação. 

 

Art. 22 - Para o ingresso ou promoção para a classe de Professor Doutor, além da 

existência de vaga, são requisitos mínimos: 

 Possuir título de Doutor na área de atuação ou área afim; 

 Experiência de magistério superior de 01 (um) ano letivo ou experiência profissional 

comprovada de 01 (um) ano na área de atuação; 

 

SEÇÃO II - DA PROMOÇÃO DOS DOCENTES 

Art. 23 – Como mecanismo de promoção vertical nas Carreiras, além da existência de 

vaga, o docente habilitar-se-á ao processo seletivo interno e deverá: 

 Ser portador de titulação acadêmica exigida pelo cargo pretendido; 

 Ter disponibilidade de tempo para ministrar aulas ou exercer as atividades 

relacionadas à pesquisa ou extensão pretendidas.  
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Parágrafo único - As regras do concurso de que trata este artigo serão estabelecidas 

em regulamento específico aprovado pela Diretoria Acadêmica. 

 

Art. 24 - A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá por 

merecimento e antiguidade,mantendo igualdade pecuniária entre as duas.  

 

§ 1º - A promoção por merecimento ocorrerá sempre que o docente obtiver a 

pontuação requerida pela Curva de Maturidade para a mudança de nível, conforme 

fatores definidos nos Anexos I.1 e I.2. 

 

§ 2º - A apuração dos pontos, prevista neste artigo, para fins de progressão, dar-se-á 

no mês de janeiro de cada ano, e os efeitos financeiros entram em vigor em fevereiro. 

 

CAPÍTULO IX - DA REMUNERAÇÃO 

Art. 25 - A remuneração dos docentes, para fins de ingresso na Instituição, bem como 

para a promoção e progressão, dar-se-á de acordo com a tabela salarial vigente, cujos 

valores serão determinados anualmente conforme aprovação da Mantenedora. 

 

Parágrafo único – A tabela remuneratória do valor da hora-aula e dos índices de 

multiplicação da progressão salarial do Quadro Docente, de um nível para o outro, está 

apresentada no Anexo II. 

 

Art. 26 – A remuneração dos docentes segue a Tabela apresentada no Anexo II, 

aprovada pela Mantenedora e atualizada periodicamente de acordo com a legislação 

vigente. 

 

Art. 27 - É vedado aos docentes manter sobreposição de cargos no mesmo horário em 

que estejam contratados. 
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CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 28 - A administração acadêmica da Instituição se empenhará no sentido de 

promover o crescimento profissional do seu quadro de docentes, com treinamento 

específico, permanente capacitação profissional e avaliação pela Curva de Maturidade, 

tendo em vista as necessidades de qualidade dos serviços e a eficácia organizacional. 

 

Art. 29 - A Súmula 6 do TST, Inciso I, dita que para os fins previstos no parágrafo 2º do 

artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em Carreiras quando 

homologado pelo Ministério do Trabalho, assim, este Quadro de Carreira do Magistério 

Superior desta IES, após sua homologação, será submetido à Mantenedora para 

implantação. 

 

Art. 30 - Os casos omissos serão tratados pela Mantenedora. 

 

Art. 31 - Este Quadro de Carreira entrará em vigor após a homologação do 

Superintendente do Trabalho e Emprego  

 

Art. 32 – Este Quadro de Carreira será implantado após aprovação da Mantenedora 

desta IES. 

 

Art. 33 – Conforme preceitua o 5º. da Portaria Nº 02 de 25/05/2006,  as alterações do 

quadro de carreira, posteriores à publicação do despacho no Diário Oficial da União, 

deverão ser submetidas ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego para 

análise e homologação. 

 

Art. 34 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Anexo I 

Introdução 

Com base na política desta Instituição de Ensino Superior de harmonizar o 

desenvolvimento de seu corpo docente com os resultados institucionais mais 

almejados, foi implantada, no ano de 2007 e aperfeiçoada em anos posteriores, a 

ferramenta denominada Curva de Maturidade, que faz o diagnóstico do desempenho 

acadêmico do docente em um ano.  

A avaliação se baseia em um conjunto de fatores eleitos como importantes para medir 

o desempenho acadêmico dos docentes sintonizados com os interesses institucionais. 

Esses fatores compõem o Anexo I.1 - Relação dos Fatores de Maturidade e 

Documentos Utilizados para Análise. 

 

Metodologia 

A partir de pesquisas bibliográficas e documentais, bem como da identificação das 

ações que a Instituição valoriza e espera que o seu corpo docente produza em termos 

acadêmicos, foram determinados os fatores mais importantes para avaliar o 

desempenho dos professores, tais como: Publicações de artigos, participação em 

eventos, participação em bancas, orientação de estágio. Além desses, por sua 

importância para a instituição, outros fatores como assiduidade nas aulas e reuniões 

foram escolhidos para compor a avaliação. Ao todo foram identificados 21 fatores, que 

receberam pesos multiplicadores conforme a maior ou menor importância, segundo 

julgamento da Instituição. Tais fatores e pesos estão no Anexo I.2 - Planilha dos 

Fatores e Pesos para a Construção da Curva de Maturidade. 

Tendo elaborado a planilha de fatores e pesos, a comissão faz, anualmente, no mês de 

janeiro, a análise e avaliação dos comprovantes de produções externas entregues pelo 

corpo docente e das informações prestadas pela Secretaria Acadêmica em relação à 

produção acadêmica interna. A entrega desses documentos é precedida de 

comunicados feitos pela comissão, em diversos momentos e meios, sobre o prazo de 

entrega da documentação. 
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Resultados 

A progressão por merecimento, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 24, do Quadro de 

Carreira, ocorrerá quando a pontuação final do docente for superior a 80 pontos; e a 

média do número de alunos entrantes e pagantes, nos dois semestres anteriores, seja 

igual ou superior a 100. 

 

Anexo I.1 – Relação dos Fatores de Maturidade e Documentos Utilizados para 

Análise. 

 

A apuração dos pontos é feita em planilha, conforme Anexo I. 2, onde os docentes 

anexam os documentos comprobatórios de eventos externos a esta IES. Os eventos 

ocorridos internamente são informados pela Secretaria Acadêmica. 

 

1. Assiduidade nas aulas. 

 Esse dado é informado pela Secretaria Acadêmica com base nas listas de presença 

do professor nas aulas. Tem direito à pontuação, o professor que estiver presente 

em 100% das aulas.  

 

2. Assiduidade nas reuniões de professores. 

 Esse dado é informado pela Secretaria Acadêmica com base nas listas de presença 

do professor nas reuniões pedagógicas. Tem direito à pontuação o professor que 

estiver presente em mais de 80% das reuniões previstas no calendário acadêmico. 

 

3. Avaliação do professor feita pelo aluno. 

Ao final do semestre, os alunos avaliam a atuação do professor em cada disciplina 

ministrada com notas de 0 a 10. Professores que ministram mais de uma disciplina no 

semestre ou ministram aulas nos dois semestres anuais terão calculado a média 
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aritmética de suas notas para compor a nota anual. Esse dado é informado pela 

Secretaria Acadêmica. 

 

4. Pontualidade na entrega da documentação (acadêmica e pessoal) na 

Secretaria. 

Informado pela Secretaria Acadêmica, a quem cabe avaliar a pontualidade de cada 

professor na entrega de documentos acadêmicos e pessoais.  

 

5. Oferta de plantões no ano. 

 É informado pela Secretaria Acadêmica, com base nas listas de presença do 

professor. A pontuação se faz por disciplina que oferece plantão continuamente. 

 

6. Orientação Oficinas Profissionalizantes. 

A orientação das equipes (no máximo duas equipes por semestre) será informada pela 

Secretaria Acadêmica, tendo por base a entrega do documento produzido que comporá 

o dossiê anual. 

 

7. Orientação para elaboração de trabalho de finalização de curso. 

A orientação do trabalho de finalização de curso (no máximo cinco alunos) será 

computada no depósito final do trabalho, na Secretaria Acadêmica.  

 

8. Participação em bancas. 

Os docentes devem anexar os comprovantes das participações em bancas para 

avaliação de Monografias, Dissertações ou Teses, interna ou externa à FIPEN. As 

bancas internas serão informadas pela Secretaria, baseada na indicação do docente 

pelo professor coordenador das Oficinas Profissionalizantes. São consideradas as 

participações efetivas; não sendo pontuadas as indicações como suplente, sem 

participação efetiva. 
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9. Participação em Conselho Editorial, órgãos da estrutura e outras 

Comissões. 

Será comprovada pela Secretaria Acadêmica a presença dos docentes nas reuniões. 

Caso não ocorram as reuniões, nenhum docente será pontuado. Têm direito à 

pontuação, o titular e o suplente, desde que presentes em 100% das reuniões. 

  

10. Participação em eventos externos relativos à Administração ou à 

Educação/Ensino. 

O professor deve anexar o documento que comprove a participação como ouvinte ou 

palestrante nos eventos externos. A pontuação será feita por nível do evento: regional, 

nacional ou internacional. 

 

11. Participação em eventos relativos à Administração ou à Educação/Ensino. 

A participação como ouvinte ou palestrante será comprovada pela Secretaria 

Acadêmica. A pontuação será feita por hora e por natureza da participação. 

 

12. Organização ou coordenação de eventos. 

A atuação do docente será comprovada pela Secretaria Acadêmica. A apuração se faz 

pelo número de eventos até um mês, semestral e/ou anual. 

 

13. Projetos envolvendo estudantes 

Será comprovado pela Secretaria Acadêmica, apenas se o projeto estiver em 

execução. A pontuação é distinta para membro e o coordenador.  

 

14. Participação no programa de iniciação científica. 

Os professores não devem exceder o limite máximo de 10 alunos orientados. Será 

comprovado pela Secretaria Acadêmica, apenas se o programa estiver em execução. A 

pontuação é feita pelo número de orientandos. 
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15. Publicação em mídia digital ou impressa de textos didáticos, resumos, 

artigos e textos de conferências em periódicos, ou eventos nacionais e 

internacionais. 

O professor deverá anexar comprovante de autoria de cada publicação. Não serão 

consideradas revisões posteriores. É pontuada uma publicação para cada evento. 

 

16. Organização de publicação em mídia digital ou impressa de periódicos ou 

livros. 

O professor deverá comprovar a organização da publicação. 

 

17. Publicação em mídia digital ou impressa de textos didáticos e manuais. 

O professor deverá anexar comprovante da autoria. São consideradas as produções 

iniciais e revisões posteriores.  

 

18. Atuação como parecerista. 

A avaliação de artigos científicos para publicação em documentos científicos externos 

deve ser comprovada pelo professor. A avaliação de artigos científicos para a Revista 

Científica Hermes será feita com base na informação prestada pelo editor chefe da 

revista à Secretaria Acadêmica. 

 

19. Publicação de artigos na Revista Científica Hermes. 

A Secretaria Acadêmica comprovará com base nas revistas publicadas nos dois 

semestres. 

 

20. Trabalhos técnicos: consultorias e prestação de serviços especializado. 

O professor deve comprovar o trabalho realizado, mediante apresentação de contrato 

ou similar. 

 

21. Outros cursos ministrados fora. 
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O professor deve comprovar os cursos ministrados, mediante apresentação de 

declaração ou similar. Além disto, deve existir pontuação diferenciada para os níveis de 

cursos ministrados. 

 

Anexo I.2 - Planilha dos Fatores e Pesos para a Construção da Curva de 

Maturidade. 

Docente: Ano: 

FATORES PONTO PRODUTO 

1.  Assiduidade nas aulas: 

1. Até 99% 0  

2. 100% 6  

2.  Assiduidade nas reuniões de professores: 

1. até 80% 0  

2. de 81 a 100% 2  

3.  Avaliação do professor feita pelo aluno. 

1. até 79% 0  

2. de 80 a 89% 1  

3. de 90 a 99% 2  

4. 100% 3  

4.  Pontualidade na entrega da documentação acadêmica e pessoal na Secretaria: 

1. até 79% 0  

2. de 80 a 99% 1  

3. 100% 2  

5 Disciplinas que ofereceu plantões no ano. Nº: 0,5  

6.  Orientação Oficinas Profissionalizantes: Nº de grupos (no 

máximo duas equipes por semestre): 

3  
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7.  Orientação para elaboração de trabalho de conclusão de curso 

(no máximo 5 alunos). Nº: 

3  

8.  Participação em bancas: 

1. TCC ou Monografias, Dissertações e Teses – fora da 

FIPEN. Nº: 

1  

2. Exame de capacitação, qualificação para mestrado e 

doutorado. Nº: 

1,25  

3. Dissertação. Nº: 1,5  

4. Tese. Nº: 2  

5. Internas na FIPEN. Nº: 1,5  

9.  Participação em Conselho Editorial, órgãos da estutrura ou outras Comissões da FIPEN. 

1. Titular. Nº em que participou 100% das reuniões: 3  

2. Suplente. Nº em que participou 100% das reuniões: 2  

10.  Participação em eventos externos relativos à Administração ou à Educação/Ensino: 

Como ouvinte.  

1. Evento regional. Nº de eventos: 0,25  

2. Evento nacional. Nº de eventos: 0,50  

3. Evento internacional. Nº de eventos: 0,75  

Como palestrante, ou instrutor, ou coordenador.  

1. Evento regional. Nº de eventos: 1  

2. Evento nacional. Nº de eventos: 1,25  

3. Evento internacional. Nº de eventos: 1,5  

11.  Participação em eventos na FIPEN relativos à Administração ou à Educação/Ensino: 

Como ouvinte. Nº total de horas: 0,25  

Como palestrante, instrutor ou outro termo.  Nº total de horas: 0,5  
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12.  Organização ou coordenação de eventos na FIPEN.    

1. Até um mês. Nº de eventos: 0,5  

2. Semestral. Nº de eventos: 3,0  

3. Anual. Nº de eventos: 6,0  

13.  Projetos em execução na FIPEN envolvendo estudantes: 

1. Como membro. Nº: 2  

2. Como coordenador(a). Nº: 4  

14.  Participação no programa de iniciação científica na FIPEN: 

1. Número de alunos (limite 10) 3  

15.  Publicação em mídia digital ou impressa de textos didáticos, resumos, resenhas, artigos 

e textos de conferências, em periódicos ou eventos nacionais e internacionais (em 

qualquer área do conhecimento). 

Tipo de publicação: 

1. Resumo e/ou resenha. Nº: 1  

2. Anais de congressos/seminários. Nº: 1,5  

3. Artigos em periódicos. Nº: 2  

4. Capítulo de livros. Nº: 3  

5. Livro inteiro. Nº: 5  

16.  Organização de publicação em mídia digital ou impressa de 

edições de periódicos ou livros. Nº: 

2  

17.  Publicação em mídia digital ou impressa, na FIPEN, de textos didáticos e manuais. 

1. Manuais. Nº: 2  

2. Textos didáticos para disciplinas. Nº de textos: 1  

18.  Atuação como parecerista: 

1. Fora da FIPEN. Nº: 0,5  

2. Na FIPEN. Nº: 1  

19.  Publicação de artigos, entrevistas e resenhas na Revista Científica Hermes: 

1. Número: 3  
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20.  Trabalhos técnicos (consultorias, assessorias e prestação de serviços especializados) 

Nº de projetos: 1  

21.  Outros cursos ministrados fora da Fipen 

Curso livre. Nº: 0,25  

Disciplina de graduação. Nº: 0,5  

Disciplina de pós-graduação. Nº: 1  

TOTAL  
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Anexo II 

TABELA REMUNERATÓRIA DO VALOR DA HORA-AULA E DOS INDICES DE 

MULTIPLICAÇÃO DA PROGRESSÃO SALARIAL DO QUADRO DE CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR, POR CATEGORIA E NÍVEIS. 

 

CATEGORIA / 

NÍVEL 

PROG
RESS

ÃO 

A B C D E F 

Professor 
Especialista 

% 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 

VR HA 44,25 45,13 46,95 49,83 53,93 59,55 

Professor Mestre % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 

VR HA 49,61 50,60 52,64 55,86 60,47 66,76 

Professor Doutor % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 

VR HA 56,32 57,44 59,76 63,42 68,65 75,79 

% = ÍNDICE DE 
MULTIPLICAÇÃO; 
VR HÁ = VALOR HORA-AULA. 
 

5.3. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CORPO TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVO 

As ações para capacitação e desenvolvimento do corpo técnico-

administrativosão reguladas pelo Plano de Carreiras conforme segue. 

 

QUADRO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA FASE 

EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CNPJ: 47.358.536/0001-47 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - Em consonância com o inciso V, do artigo 3º. Da Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004, este documento tem por objetivo estabelecer o Quadro de Carreira do Corpo 

Técnico-Administrativo, mantido por Fase Educação e Cultura Ltda., CNPJ 

47.358.536/0001-47, localizado à Rua Euclides da Cunha, 377 – Centro – Osasco, São 

Paulo. 
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Art. 2º - Observando o artigo primeiro da Lei nº 9029, de 13 de abril de 1995, este 

documento define as normas e as condições de admissão, avaliação de desempenho, 

progressão e promoção, nos termos da Portaria STR nº 5, de 20 de novembro de 2008, 

bem como o conteúdo ocupacional, o desenvolvimento profissional, os direitos e 

deveres do Corpo Técnico-Administrativo da Mantenedora FASE Educação e Cultura 

Ltda., mantenedora do Instituto Paulista de Ensino (IES). 

 

Seção I – ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Art. 3º - Este Quadro de Carreira abrange o Corpo Técnico-Administrativo de Fase 

Educação e Cultura Ltda., CNPJ 47.358.536/0001-47, mantenedora do Instituto 

Paulista de Ensino - FIPEN, localizado à Rua Euclides da Cunha, 377, Centro, Osasco, 

SP, local em que os empregados do corpo técnico-administrativo enquadrados neste 

Quadro de Carreira prestarão seus serviços. 

 

CAPÍTULO II – DAS CATEGORIAS E SEUS CONTEÚDOS OCUPACIONAIS  

Art. 4º - A atuação do Corpo Técnico-Administrativo orientar-se-á por este plano além 

de respeitar as demais normas estipuladas pela direção da IES e pela mantenedora. 

 

Art. 5º - O Corpo Técnico-Administrativo abrange os empregados que atuam nas áreas 

de Biblioteca (Bibliotecária e Auxiliar de Biblioteca), Secretaria (Secretária Acadêmica, 

Escolar e de Coordenação, Assistente de Coordenação, Auxiliar de Secretaria e de 

Coordenação, Assessor de Coordenação, Inspetor de Alunos, Orientador Educacional, 

Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Ensino, Monitor, Analista de Atendimento, Auxiliar 

de Atendimento), Financeiro, Contábil e Patrimônio (Analista de Finanças, Assistente 

Administrativo, Assistente de Finanças, Auxiliar Contábil, Assistente Administrativo), 

Suporte à Tecnologia (Analista de Suporte, Auxiliar de Informática, Técnico de Apoio ao 

Usuário), Gestão de Pessoas (Supervisor de Recursos Humanos, Auxiliar de RH, 

Assistente de Departamento de Pessoal), Imagem, Comunicação e Marketing (Analista 
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de Comunicação, Analista de Serviços Culturais, Auxiliar de Audiovisual, 

Recepcionista), Apoio (Assistente Administrativo, Porteiro, Oficial de Manutenção, Líder 

de Limpeza, Auxiliar de Limpeza). 

 

Art. 6º - Competem ao Corpo-Técnico Administrativo todas as atribuições que deem 

suporte ao funcionamento da Instituição de Ensino, em sua atividade-fim, que é a 

prestação de serviço educacional. 

 

Art. 7º. As sínteses dos conteúdos ocupacionais dos cargos das carreiras Técnico-

Administrativos estão apresentadas no Anexo I 

 

CAPÍTULO III - DO INGRESSO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 8º - A admissão dos profissionais que compõem o Quadro de Carreira do Corpo 

Técnico-Administrativo far-se-á em níveis iniciais dos cargos, após aprovado em 

processo seletivo público organizado pela Área de Recursos Humanos da 

Mantenedora, respeitado o número de vagas dos respectivos cargos. 

 

CAPÍTULO IV - DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 9 - O regime de trabalho dos profissionais que compõe o Corpo Técnico-

Administrativo será o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela qual 

se regem os contratos de trabalho. 

 

Art. 10 - A jornada de trabalho dos profissionais técnicos-administrativos é não superior 

a 44 (quarenta e quatro) horas semanais de segunda-feira a sábado. 

 

CAPÍTULO V - DOS DIREITOS, DEVERES E VANTAGENS. 

 Art. 11 - Os direitos e deveres dos profissionais da carreira Técnico-Administrativa, 

além dos dispostos na legislação e no Regimento Interno da Instituição, são os 

seguintes: 
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 Remuneração compatível com o regime de trabalho, cargo e 

performanceprofissional; 

 Acesso, promoção e progressão no Quadro de Carreira; 

 Avaliação anual pelo desempenho; 

 Treinamento e desenvolvimento visando a capacitação e o aprimoramento 

profissional 

 Direito à política de benefícios/vantagens da Instituição; 

 Direito a voto e à elegibilidade em conformidade com o Regimento Interno da 

Instituição; 

 Condições adequadas ao exercício profissional.  

 

CAPÍTULO VI - DO QUADRO DE CARREIRA 

Art. 12 - O Quadro de Carreira é constituído pelo conjunto de cargos estruturados 

conforme as atividades e competências profissionais afins, em relação à aplicação dos 

conhecimentos necessários ao seu desempenho, e das condições de movimentação 

do ocupante na estrutura geral das Carreiras. 

 

Art. 13 - O Quadro de Carreira tem por objetivos: 

 Harmonizar os interesses de desenvolvimento da Instituição com os interesses de 

desenvolvimento dos profissionais que compõem o Corpo Técnico-Administrativo; 

 Permitir que a prática da promoção estimule os profissionais a maximizarem suas 

habilidades e comportamentos; 

 Assegurar que a política de formação e desenvolvimento de carreiras seja 

transparente, justa e dinâmica, reconhecendo e valorizando os profissionais Técnico-

Administrativos da Instituição; 

 Garantir que a administração da Instituição possa utilizar o desenvolvimento nas 

carreiras como um instrumento efetivo de administração integrada. 
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Art. 14 - O desenvolvimento dos profissionais Técnico-Administrativos nas Carreiras 

ocorrerá mediante progressão e promoção funcional. 

 

§ 1º - Entende-se por progressão funcional, ou promoção horizontal, a passagem de 

nível para nível, dentro da mesma categoria em que o profissional esteja enquadrado, 

oportunizando aumento de remuneração. 

 

§ 2º - Entende-se por promoção vertical a passagem do profissional para cargo de 

categoria superior que requeira o preenchimento de pré-requisitos de maior 

complexidade e de maior remuneração. 

 

§ 3º - São vedadas a progressão e promoção do profissional nas Carreiras antes de 

completado o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício em cada nível. 

 

§ 4º - A promoção vertical dependerá do cumprimento do interstício referido no § 3º 

acima, bem como da existência de vaga, do preenchimento de requisito de qualificação 

profissional, da aprovação em processo seletivo interno e da avaliação do desempenho 

do profissional, conforme disposto no instrumento de avaliação de desempenho 

utilizado na Instituição e apresentado no Anexo II deste Plano. 

 § 5º - A promoção vertical será processada anualmente para vagas ocorridas até 31 de 

dezembro de cada ano. 

§ 6º - Para a promoção horizontal serão obedecidos, alternadamente, os critérios de 

merecimento e antiguidade, dentro de cada categoria, nos moldes do parágrafo 3º do 

artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Seção I – CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Art. 15 - São critérios de desempate, entre os profissionais que estiverem concorrendo 

à promoção por antiguidade, os seguintes: maior tempo de permanência no nível; 
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maior tempo de serviço como profissional do Corpo Técnico-Administrativo da 

Instituição. 

 

CAPÍTULO VII - DA ESTRUTURA DAS CARREIRAS 

Art. 16 – As Carreiras são constituídas por categorias e níveis. Categoria é a divisão 

das carreiras que, fundamentadas na escolaridade e experiência, agrupam conteúdos 

ocupacionais, responsabilidades e qualificação profissional. Níveis são as subdivisões 

de uma mesma categoria que determinam a progressão do profissional. 

 

Seção I – CARREIRAS DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 17 - As Carreiras do Corpo Técnico Administrativo estão estruturadas nas 

seguintes categorias e níveis: 

Categorias Níveis 

Cargos de Nível Superior 

Supervisor    IV V 

Analista Técnico Administrativo I II III IV V 

Bibliotecário I II III IV V 

Orientador Educacional I II III IV V 

 

Cargos de Nível Médio 

Secretário    IV V 

Assistente Técnico-Administrativo I II III IV V 

Auxiliar Técnico-Administrativo I II III IV V 

 

Cargos de Nível Operacional 

Líder    IV V 

Auxiliar Operacional I II III IV V 

 

Parágrafo Único – O número de vagas nas categorias acima será determinado 

conforme as necessidades institucionais. 
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Art. 18 - Para o ingresso na classe de Cargos de Nível Superior, além da existência de 

vaga, os candidatos devem possuir os requisitos de acesso apresentados no Anexo I 

deste plano. 

 

Art. 19 - Para o ingresso ou promoção para a classe de Cargos de Nível Médio, além 

da existência de vaga, os candidatos devem possuir os requisitos de acesso 

apresentados no Anexo I deste plano. 

 

Art. 20 - Para o ingresso ou promoção para a classe de Cargos de Nível Ocupacional, 

além da existência de vaga, os candidatos devem possuir os requisitos de acesso 

apresentados no Anexo I. 

 

SEÇÃO II - DA PROMOÇÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Art. 21 – Como mecanismo de promoção vertical nas Carreiras, além da existência de 

vaga, o profissional habilitar-se-á ao processo seletivo interno e deverá: 

 Ser portador da escolaridade exigida pelo cargo pretendido; 

Parágrafo único - As regras do processo seletivo de que trata este artigo serão 

estabelecidas em regulamento específico. 

 

Art. 22 - A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá por 

merecimento e antiguidade mantendo igualdade pecuniária entre as duas.  

 

§ 1º - A promoção por merecimento ocorrerá sempre que o profissional obtiver a 

performance requerida para a mudança de nível, conforme os critérios de avaliação de 

desempenho estabelecidos no Anexo II. 

 

§ 2º - A apuração da performance, prevista neste artigo, para fins de progressão, dar-

se-á nos meses determinados pela direção. 
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CAPÍTULO VIII - DA REMUNERAÇÃO 

Art. 23 - A remuneração dos profissionais, para fins de ingresso na Instituição, bem 

como para a promoção e progressão, dar-se-á de acordo com a tabela salarial vigente, 

cujos valores serão determinados anualmente conforme aprovação da Mantenedora. 

 

Art. 24 – A remuneração dos profissionais segue a Tabela, aprovada pela Mantenedora 

e atualizada periodicamente de acordo com a legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 25 - A administração da Instituição se empenhará no sentido de promover o 

crescimento profissional do seu quadro de profissionais Técnico-Administrativos, com 

treinamento específico, conforme política de treinamento apresentada no artigo 

seguinte, permanente capacitação profissional e avaliação de desempenho, tendo em 

vista as necessidades de qualidade dos serviços e a eficácia organizacional. 

 

Art. 26 – As políticas de Treinamento & Desenvolvimento dos profissionais que formam 

o Corpo Técnico-Administrativo da Instituição são as seguintes:  

 Todo empregado recém-admitido passará pelo Programa de Integração; 

 Ofertar pelo menos um curso de atualização por ano. 

 Priorizar o treinamento on the job. 

 Ofertar treinamentos externos somente quando o interno for inviável. 

 Estimular, mediante a possibilidade de crescimento na carreira, o Corpo 

Técnico-Administrativo a investir em seu aprendizado contínuo. 

 

Art. 27 - A Súmula 6 do TST, Inciso I, dita que para os fins previstos no parágrafo 2º do 

artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em Carreiras quando 

homologado pelo Ministério do Trabalho, assim, este Quadro de Carreira do Corpo 
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Técnico-Administrativo da Fase Educação e Cultura Ltda, após sua homologação, será 

submetido à Mantenedora para implantação. 

 

Art. 28 - Os casos omissos serão tratados pela Mantenedora. 

 

Art. 29 - Este Quadro de Carreira entrará em vigor após a homologação do 

Superintendente do Trabalho e Emprego  

 

Art. 30 – Este Quadro de Carreira será implantado após aprovação da Mantenedora 

desta IES. 

 

Art. 31 – Conforme preceitua o 5º. da Portaria Nº 02 de 25/05/2006,  as alterações do 

quadro de carreira, posteriores à publicação do despacho no Diário Oficial da União, 

deverão ser submetidas ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego para 

análise e homologação. 

 

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Anexo I 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Denominação 
atual 

Denominação 
nova 

Requisitos de acesso Principais atribuições e 
responsabilidades Escolaridade- 

Superior 
completo em: 

Experiência  

Analista de 
Atendimento 

Analista 
Técnico-
Administrativo 

Relações 
Públicas, 
Administração 

2 anos Planejar, organizar, 
executar, liderar e 
controlar as atividades 
de sua área de 
atuação. 

Analista de 
Comunicação 

Relações 
Públicas, 
Administração 

Analista de 
Finanças 

Administração 

Analista de 
Serviços 
Culturais 

Relações 
Públicas 

Analista de 
Suporte de 
Informática 

Administração, 
Informática 

Assessor de 
Coordenação 

Administração, 
Pedagogia 

5 anos 

Bibliotecário Bibliotecário Biblioteconomia 2 anos Coordenar a execução 
das atividades da 
Biblioteca. 

Orientador 
Educacional 

Orientador 
Educacional 

Psicologia Orientar os estudantes 
na incorporação de 
novos hábitos de 
estudos, novas formas 
de condução do 
aprendizado oriundo da 
vida acadêmico-
profissional e da 
escolha da carreira. 

Supervisor de 
Infraestrutura 

Supervisor Engenharia, 
Administração, 
Tecnologia 
de.... 

Responsável pela 
supervisão da área, 
liderando a equipe, 
resolvendo problemas 
e agilizando os 
processos de trabalho 
dos supervisionados. 

Supervisor de 
RH 

Administração, 
Tecnologia de 
RH 
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Anexo II 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Denominação atual Denominação 
nova 

Requisitos de acesso Principais atribuições e 
responsabilidades Escolarida

de 
Experiênc
ia  

Auxiliar de 
Coordenação  
Auxiliar de Informática 
Auxiliar Contábil 
Auxiliar de 
Atendimento 
Auxiliar de Audiovisual 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de Ensino 
Auxiliar de RH 
Auxiliar de Secretaria 
Auxiliar de Laboratório 
Recepcionista 
Inspetor de Alunos 
Monitor 

Auxiliar 
Técnico-
Administrativo 

Ensino 
Médio 
Completo 

Nenhuma Executar os processos 
de trabalho de sua 
área, seguindo a 
orientação do 
supervisor. 

Assistente 
Administrativo 
Assistente de 
Coordenação 
Assistente de Finanças 
Assistente de 
Departamento Pessoal 
Secretário de 
Coordenação 
Técnico de Apoio ao 
Usuário de Informática 

Assistente 
Técnico-
Administrativo 

Ensino 
Médio 
Completo 

2 anos Prestar assistência ao 
chefe da área e 
executar os processos 
de trabalho de sua 
abrangência. 

Secretário Acadêmico Secretário Ensino 
Médio 
Completo 

5 anos Centralizar todo o 
movimento acadêmico, 
escolar e 
administrativo, 
responsabilizando-se 
pela guarda do acervo 
acadêmico. 

Secretário Escolar 
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Anexo III 

CARGOS DE NÍVEL OPERACIONAL 

Denominação atual Denominaç
ão nova 

Requisitos de acesso Principais atribuições e 
responsabilidades Escolaridade Experiênc

ia  

Auxiliar de Limpeza Auxiliar 
Operaciona
l 

Ensino 
Fundamenta
l Incompleto 

1 ano Prestar apoio operacional 
relacionada aos serviços 
de portaria, conservação, 
limpeza e manutenção 
interna e externa da 
Instituição. 

Copeira 

Oficial de 
Manutenção 

2 anos 

Porteiro 1 ano 

Líder de Limpeza Líder 
Operaciona
l 

Ensino 
Fundamenta
l Completo. 

3 anos Liderar equipes de trabalho 
operacionais. 
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Anexo IV 

Avaliação interna – Colaboradores  

Responda as questões abaixo seguindo o seguinte critério: 

1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  
2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  
3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável.  
4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  
5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho esperado.  

Nome do colaborador  

 

Cargo:  

 

Data de admissão:  

 

Nome do gestor:  

 

 
01 - Comportamento ético - Age com correção e seriedade no exercício de 
sua função, alinhando a sua atuação aos valores da instituição. * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  

 
02 - Trabalho em equipe - Interage positivamente, de forma colaborativa, 
com os demais membros da equipe de trabalho * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  
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03 - Atendimento ao cliente - Interage com o cliente interno e externo, com 
cordialidade, buscando atender suas necessidades com presteza e 
eficiência. * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  
 
 
04 - Conhecimento técnico - Conhece e aplica adequadamente as técnicas 
necessárias à realização de suas atividades. * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  

 
05 - Resolução de problemas - Possui iniciativa para buscar alternativas 
eficazes, visando à solução de problemas que demandam ações rápidas e 
criativas * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  

 
06 - Responsabilidade - É frequente ao trabalho assumindo suas 
obrigações e compromissos, bem como zelar pelas ferramentas 
disponíveis para atuação de suas atividades diárias * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 
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o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  

 
07 - Autodesenvolvimento - Busca sistematicamente o 
autodesenvolvimento, por meio da realização de eventos formais de 
capacitação/qualificação e/ou através da busca permanente pelo 
aperfeiçoamento constante dos processos de trabalho. * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  

 
08 - Busca de resultados - Trabalha com foco de atuação nos resultados, 
buscando o aprimoramento constante dos processos de trabalho. * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  
 

 
09 - Capacidade de adaptação - Possui a capacidade de se ajustar 
positivamente a situações inovadoras. * 

o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

o 5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  

 
10 - Negociação de conflitos - Possui equilíbrio emocional em situações de 
conflitos ou de dificuldade técnica. * 
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o 1 - Nunca apresenta o fator, obtendo desempenho insuficiente.  

o 2 - Raramente apresenta o fator, obtendo limitação no desempenho.  

o 3 - Ocasionalmente apresenta o fator, obtendo razoável. 

o 4 - Frequentemente apresenta o fator, obtendo desempenho satisfatório.  

5 - Sempre apresenta o fator, com eficácia que supera o desempenho 

esperado.  
 

5.3.1. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A FIPEN se preocupa com a qualificação dos seus funcionários, por meio de 

treinamentos internos e reciclagem. Quanto à contratação, há seleção inicial, por meio 

de currículo, em que se observa a escolaridade e a experiência. Posteriormente, são 

realizados testes e dinâmicas. 

 
5.3.2. POLÍTICA DE TREINAMENTO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Conforme estabelecido no Plano de Carreira do corpo Técnico-Administrativo, as 

políticas de treinamento desses profissionais estabelece que: 

 Todo empregado recém-admitido, passa, posteriormente,pelo Programa 

de Integração; 

 Ofertar pelo menos um curso de atualização por ano. 

 Priorizar o treinamento onthejob. 

 Ofertar treinamentos externos somente quando o interno for inviável. 

 Estimular, mediante a possibilidade de crescimento na carreira, o Corpo 

Técnico-Administrativo a investir em seu aprendizado contínuo. 
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5.3.3. COMPOSIÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Cargo 
Quadro 

Atual 2015 2016 2017 2018 

Aux. Administrativo/biblioteca 04  04  04  06  06  

Aux. de limpeza 05  07  07  10  10  

Gerente de Marketing 01  01  01  01  01  

Monitor de laboratório 02  03  03  05  05  

Porteiro  01  02  02  03  03  

Secretária 01  01  01  01  01  

Tesoureira 01  01  01  01  01  

Diretor acadêmico 01  01  01  01  01  

Coordenador de curso 03  04  04  05  05  

Bibliotecária 01 01 01 01 01 

Total 20  25  25  34  34  
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6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

6.1. COERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO COM AS 

POLÍTICAS FIRMADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. 

 
A gestão institucional é alinhada com os documentos que a regulam. Além do 

Regimento, do Plano de Desenvolvimento Institucional, dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, ainda podem mencionados as portarias relacionadas a seguir: 

 

- Credenciamento da FIPEN:  

Portaria Nº1411 de 11 de junho de 2003 

- Graduação em Administração:  

Autorização: Portaria Nº1412 de 11 de junho de 2003 

Reconhecimento: Portaria Nº371 de 30/08/2011. 

Renovação de reconhecimento: Portaria Nº 705 de 18/12/2013 

- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos: 

Autorização: Portaria Nº118 de 17/08/2010 

Reconhecimento: Portaria Nº 588 de 22/10/2014 

- Tecnologia em Gestão Comercial: 

Autorização: Portaria Nº1 de 10/01/2011 

Reconhecimento: Portaria Nº309 de 20/05/2014 

- Pedagogia: 

Autorização: Portaria Nº 2.031 de 29/11/2010 

- Tecnologia em Gestão Hospitalar: 

Autorização: Portaria Nº129 de 13/09/2010 

 
6.2. GESTÃO INSTITUCIONAL E FUNCIONAMENTO, REPRESENTAÇÃO E 

AUTONOMIA DOS CONSELHOS SUPERIORES. 

A Gestão Institucional da FIPEN é normatizada por seu Regimento Interno a 

seguir: 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

110 

 
REGIMENTO INTERNO FIPEN 

TÍTULO I 
DO INSTITUTO, DOS SEUS OBJETIVOS E DO RELACIONAMENTO 

COM A ENTIDADE MANTENEDORA. 
Capítulo I 

DO INSTITUTO E DOS SEUS OBJETIVOS 
 

Artigo 1° - O Instituto Paulista de Ensino, com limite territorial de atuação circunscrito 
ao município de Osasco, Estado de São Paulo, situado à Rua Euclides da Cunha, 377, 
é um estabelecimento isolado e particular de ensino superior mantido por "FASE 
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA", entidade jurídica de direito privado com fins 
lucrativos, de natureza educacional, cultural e social, de prazo indeterminado, com 
sede e foro na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, e com seu Contrato Social 
inscrito no Registro Civil do 2º Cartório das Pessoas Jurídicas, sob nº 288 em 02 de 
dezembro de 1976 e alterações sob o número 124.423, em 26 de fevereiro de 1993. 
 
Parágrafo Único - O Instituto rege-se pelo presente Regimento, pelo Contrato Social 
da Entidade Mantenedora, no que for de sua competência, e pela legislação de ensino 
superior em vigor. 
 
Artigo 2° - O Instituto, como instituição educacional, tem por objetivo, nas áreas dos 
cursos que ministra: 
I - Formar profissionais e especialistas de nível superior; 
II - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
III - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; 
IV - Oferecer a extensão do ensino, mediante cursos e serviços especiais; 
V - Oferecer oportunidades de atualização nos campos do conhecimento; 
VI - Incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em 
que vive; 
VII – Promover a educação continuada e a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. 
VIII – Promover cursos técnicos, na forma subsequente. 
 

Capítulo II 
DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 
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Artigo 3° - A Mantenedora "FASE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA" é responsável, 
perante as autoridades públicas e o público em geral, pelo INSTITUTO PAULISTA DE 
ENSINO - FIPEN, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 
funcionamento, respeitando os limites da Lei e deste Regimento, da liberdade 
acadêmica dos corpos docente e discente e da autoridade própria de seus órgãos 
deliberativos e executivos. 
 
Parágrafo Único - O Instituto é dependente da Entidade Mantenedora quanto à 
manutenção de serviços e às decisões de caráter econômico-financeiro. 
 
Artigo 4° - Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 
funcionamento das atividades do Instituto, colocando-lhe à disposição os bens móveis 
e imóveis necessários de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-
lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. 
 
Parágrafo 1° - À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira do 
Instituto. 
 
Parágrafo 2° - Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos 
colegiados e do Diretor do Instituto, desde que importem em aumento de despesas. 
 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INSTITUTO 

Capítulo I 
DOS ÓRGÃOS 

 
Artigo 5° - A estrutura do Instituto é composta pelos órgãos seguintes: 
I - Congregação; 
II - Conselho Superior; 
III - Colegiado de Curso 
IV - Diretoria Acadêmica; 
V - Núcleo Docente Estruturante - NDE 
 

Capítulo II 
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Seção I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 6° - À Congregação, ao Conselho Superior e ao Colegiado de Curso aplicam-se 
as seguintes normas: 
I - O Colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e 
decide por maioria de votos dos presentes, salvo nos casos omissos neste Regimento, 
quando será exigido “quorum” especial. 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

112 

II - O Presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá o voto 
de qualidade; 
III - Nenhum membro do Colegiado pode participar de seção em que se aprecie matéria 
de seu interesse particular; 
IV - As reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário anual, 
aprovado pelo Colegiado, serão convocadas com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, devendo sempre constar da 
convocação, a pauta dos assuntos; 
V - Das Reuniões são lavradas atas, lidas e assinadas por todos os membros 
presentes. 
 

Seção II 
DA CONGREGAÇÃO 

 
Artigo 7°- A Congregação, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, 
didático-científica e disciplinar, é constituída: 
I Pelo Diretor Presidente da Mantenedora; 
II Pelo Diretor Acadêmico do Instituto; 
III Pelos Professores em exercício; 
IV Por dois representantes do corpo Discente; 
V Por um representante da Comunidade. 
 
Parágrafo 1° - Os representantes dos alunos, em número de 2 (dois), serão escolhidos 
pela direção acadêmica ou a quem ela designar para mandato de l (um) ano. 
 
Parágrafo 2° - O representante da comunidade será escolhido pela Congregação, 
entre os nomes apresentados pelas classes representativas, incluindo as classes 
produtoras, para mandato de 2 (dois) anos. 
 
Parágrafo 3° - Nas eventuais ausências e/ou impedimentos, o Presidente do se fará 
representar pelo Diretor Presidente da Mantenedora que, por sua vez, se fará 
representar por seu Diretor Secretário ou Financeiro. 
 
Artigo 8° - A Congregação reúne-se, ordinariamente, no início e no fim de cada ano 
letivo e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor, por iniciativa própria ou a 
requerimento de 1/3 dos seus membros. 
 
Artigo 9° - Compete à Congregação: 
I - Analisar e aprovar alterações do Regimento do Instituto, bem como de seus 
respectivos anexos, submetendo-o à Entidade Mantenedora, no que couber; 
II - Aprovar o Plano Anual de atividades; 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

113 

III - Instituir cursos de graduação e técnicos, na forma subsequente, mediante prévia 
autorização da Mantenedora e dos Conselhos Nacional ou Estadual de Educação, 
conforme a exigência legal; 
IV - Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 
didático-científica e disciplinar; 
V - Apreciar o relatório anual da Diretoria Acadêmica; 
VI - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 
do Instituto, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos 
pelo Diretor Acadêmico; 
VII - Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
VIII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em Lei e neste 
Regimento. 
 

Seção III 
DO CONSELHO SUPERIOR 

 
Artigo 10 - O Conselho Superior, órgão deliberativo, de coordenação e 
assessoramento em matéria didático-científica e administrativa, é constituído: 
I - Pelo Diretor Acadêmico do Instituto, seu Presidente, ou, em sua ausência e/ou 
impedimento, por pessoa designada pelo Diretor Acadêmico do Instituto; 
II - Pelos Coordenadores de Curso. 
 
Parágrafo Único - O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, a cada 6 (meses) 
meses e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Acadêmico, por 
iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 de seus membros. 
 
Artigo 11 - Compete ao Conselho Superior: 
I - Coordenar e supervisionar os planos e atividades dos Núcleos Docentes 
Estruturantes; 
II - Organizar, periodicamente, o calendário escolar; 
III - Organizar, periodicamente, a realização do Processo Seletivo; 
IV – Propor alterações nos currículos, nas ementas e nas bibliografias, bem como suas 
modificações, submetendo-os à aprovação da Congregação; 
V - Pronunciar-se sobre propostas de modificações na organização didático 
administrativa do Instituto; 
VI - Pronunciar-se sobre a criação, unificação, desmembramento ou extinção de 
Cursos; 
VII - Aprovar a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, 
bem como seus respectivos planos, de acordo com normas gerais estabelecidas pela 
Congregação; 
VIII - Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, quando for 
o caso; 
IX - Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares; 
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X - Aprovar a proposta de orçamento anual e o plano de aplicação dos recursos 
orçamentários apresentados pelo Diretor; 
XI - Submeter à aprovação dos Mantenedores acordos e convênios com entidades 
nacionais ou internacionais que envolvam o interesse do Instituto; 
XII - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 
do Instituto, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos 
pelo Diretor Acadêmico; 
XIII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em Lei e neste 
Regimento. 

 
Seção IV 

DO COLEGIADO DE CURSO 
 

Artigo 12 - O Colegiado de Curso é constituído pelos docentes de cada curso. 
 
Parágrafo Único - O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, 1 (uma) vez por 
semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Acadêmico. 
 
Artigo 13 - Compete ao Colegiado de Curso: 
I – Propor iniciativas didático-pedagógicas que elevem o nível cultural e de 
profissionalização dos alunos; 
II – Sugerir mudanças nos conteúdos das disciplinas, bem como em suas bibliografias; 
III – Analisar e decidir sobre os assuntos didático-pedagógicos levados à reunião; 
IV – Participar do Programa de Capacitação Docente; 
V – Exercer outras atribuições definidas pelo Diretor Acadêmico. 
 
 

Capítulo III 
DA DIRETORIA ACADÊMICA 

 
Artigo 14 - A Diretoria, órgão executivo superior de coordenação e fiscalização das 
atividades do Instituto, é exercida pelo Diretor Acadêmico, livremente escolhido e 
designado pela Mantenedora. 
 
Artigo 15 - O Diretor Acadêmico é designado pela Mantenedora para um mandato de 3 
(três) anos, podendo ser reconduzido. 
 
Parágrafo Único - Em suas ausências e impedimentos o Diretor Acadêmico será 
substituído pelo Vice-Diretor ou em sua ausência por um Professor designado "ad doc". 
 
Artigo 16 - São atribuições do Diretor: 
I - Representar o Instituto junto às pessoas ou instituições públicas e privadas; 
II – Constituir, para cada curso, seu Núcleo Docente Estruturante – NDE;  
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III - Convocar e presidir as reuniões da Congregação, do Conselho Superior, do NDE e 
do Colegiado de Curso; 
IV- Elaborar o plano anual de atividades do Instituto juntamente com o Conselho 
Superior e em harmonia com os Coordenadores de Curso, submetendo-o à aprovação 
da Congregação; 
V - Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta orçamentária a ser 
encaminhada à Mantenedora; 
VI - Elaborar o relatório anual das atividades do Instituto e encaminhá-lo para 
apreciação da Congregação e da Mantenedora; 
VII - Conferir grau, assinar requerimentos para solicitações de diplomas, títulos e 
certificados escolares; 
VIII - Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do Instituto, respondendo 
por abuso ou omissão; 
IX - Propor à Mantenedora a contratação e dispensa de docentes e técnico-
administrativos; 
X - Autorizar as publicações, sempre que envolvam responsabilidades do Instituto, com 
prévia e expressa autorização da Direção da Mantenedora; 
XI - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 
pertinentes; 
XII - Resolver os casos omissos deste Regimento, "ad referendum" da Congregação; 
XIII - Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e extensão dos programas e horários; 
XIV - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 
Capítulo IV 

DO NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
Artigo 17 – A formação, as atribuições e a periodicidade das reuniões do Núcleo 
Docente Estruturante – NDE serão descritas em Portaria específica. 
 
 

TÍTULO III 
DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

Capítulo I 
DO ENSINO 

Seção I 
DOS CURSOS 

 
Artigo 18 - O Instituto oferece cursos de extensão, cursos superiores de formação 
específica, graduações tecnológicas, bacharelados e licenciaturas, pós-graduações e 
cursos técnicos, na forma subsequente. 
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Artigo 19 - Os cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em 
cada caso, destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, 
visando à elevação cultural da Comunidade. 
 
Artigo 20 - Os cursos técnicos, na forma subsequente, são destinados aos alunos que 
cumprirem os preceitos dos editais da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. 
 
Artigo 21 - Os cursos sequenciais são destinados a alunos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e serão ministrados por campo de saber, de diferentes 
níveis de abrangência. 
 
Artigo 22 - Os cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, 
destinam-se à formação acadêmica e profissional em nível superior. 
 
Artigo 23 - Os cursos de pós-graduação compreendem programas de especialização, 
mestrado, mestrado profissionalizante e doutorado, abertos aos portadores de diploma 
de graduação ou equivalente, que satisfaçam os requisitos exigidos em cada caso. Tais 
cursos destinam-se à formação de especialistas, mediante aprofundamento dos 
estudos superiores ou treinamento em técnicas especializadas. 
 
 

Seção II 
DA ESTRUTURA DOS CURSOS 

 
Artigo 24 – O Currículo é constituído por disciplinas teóricas e práticas e atividades 
complementares. A carga horária, duração e prazo de integralização são oferecidos em 
conformidade com a legislação em vigor. 
 
Artigo 25 - Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de 
conhecimentos ou técnicas correspondentes a um programa de estudos e atividades 
que se desenvolvem em determinado número de horas/aula, distribuídas ao longo do 
semestre letivo. 
 
Parágrafo 1° - O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é 
elaborado pelo professor, analisado pelo Núcleo Docente Estruturante e aprovado pelo 
Coordenador de Curso. 
 
Parágrafo 2° - É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e da carga horária 
estabelecida no plano de ensino de cada disciplina. 
 
Artigo 26 - A integralização curricular é feita pelo regime seriado semestral. 
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Artigo 27 - Para a coordenação acadêmica de cada curso de graduação ou grupo de 
cursos afins, o Diretor Acadêmico designará um professor Coordenador. 
 
Artigo 28 - São atribuições do Coordenador de Curso: 
I - Manter articulação permanente com os Núcleos Docentes Estruturantes 
corresponsáveis pelo curso; 
II - Acompanhar e avaliar a execução curricular; 
III – Encaminhar, ao Conselho Superior, propostas de alterações dos currículos dos 
cursos; 
IV – Propor, aos Colegiados de Curso alterações nos programas das disciplinas, 
objetivando aprimorá-los; 
V - Elaborar, mediante entendimento com o Núcleo Docente Estruturante, a oferta de 
disciplinas para cada período letivo, submetendo-a ao Conselho Superior; 
VI – Exercer outras atribuições definidas pelo Diretor Acadêmico. 
 
 

Capítulo II 
DA PESQUISA 

 
Artigo 29 - O Instituto incentiva a pesquisa mediante a concessão de auxílio para a 
execução de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal, 
pós-graduação, promoção de congressos e outros eventos, intercâmbio com outras 
instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu 
alcance. 
 
Parágrafo Único - Os projetos de pesquisa são coordenados pelo Núcleo Docente 
Estruturante ao qual estejam afetas suas execuções. 

 
Capítulo III 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Artigo 30 - O Instituto manterá atividades de extensão para a difusão de 
conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. 
 
Parágrafo Único - As atividades de extensão são coordenadas pelos Núcleos 
Docentes Estruturantes que as executam. 
 
 

TÍTULO IV 
DO REGIMENTO ESCOLAR 

Capítulo I 
DO SEMESTRE LETIVO 
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Artigo 31 - O semestre letivo, independente do ano civil, abrange no mínimo 100 (cem) 
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. 
 
Parágrafo 1° - O período letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se 
completem os dias letivos previstos, bem como para o integral cumprimento do 
conteúdo e da carga horária estabelecida nos programas das disciplinas nele 
ministradas. 
 
Parágrafo 2° - Entre os períodos letivos regulares poderão ser executados programas 
de ensino não curriculares de pesquisa, objetivando a utilização dos recursos materiais 
e humanos disponíveis. 
 
Artigo 32 - Os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua 
duração, requisitos, recursos disponíveis e critérios de avaliação, serão apresentados 
aos alunos no início do período letivo semestral, obrigando-se a cumprir as respectivas 
condições. 
 
Parágrafo 1°-  A qualificação dos professores será publicada nas ferramentas digitais 
disponíveis à toda comunidade acadêmica. 
 
Parágrafo 2°- As atividades do Instituto são escalonadas semestralmente em 
calendário escolar, do qual constarão, pelo menos, o início e o encerramento dos 
períodos de matrícula, dos períodos letivos, do prazo de trancamento de matrícula e do 
período de exames. 
 

Capítulo V 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 
Artigo 33 - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, considerando-se 
a frequência e o aproveitamento em cada semestre letivo. 
 
Parágrafo 1° – Para efeito de organização, o semestre letivo poderá ser divido em 2 
(dois) bimestres. 
 
Artigo 34 - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitidas apenas 
aos matriculados, é obrigatória. 
 
Parágrafo 1°- A verificação e registro da frequência é responsabilidade do professor, e 
seu controle feito pela Secretaria. 
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Artigo 35 - O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do 
aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, exames e demais 
atividades programadas em cada disciplina. 
 
Parágrafo 1° - Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios escolares, 
provas e determinar os demais trabalhos bem como lhes julgar os resultados. 
 
Parágrafo 2° - As avaliações serão realizadas em datas determinadas pelo professor 
de cada disciplina, sendo os seus resultados sintetizados em uma única nota lançada 
no sistema acadêmico, seguindo o calendário escolar divulgado. 
 
Parágrafo 3º - A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa 
em grau numérico de zero (zero) a 10 (dez), com aproximação em décimos. 
 
Artigo 36 - A nota por disciplina é resultante da média apurada entre as notas de 
provas, trabalhos, exercícios, projetos, relatórios e demais atividades programadas, 
conforme critério de avaliação estabelecido no planejamento dos professores e 
coordenadores. 
 
Parágrafo 1o – A média final de cada disciplina será calculada tendo como base: a 
nota apontada pelo professor no sistema acadêmico; a nota obtida pelo aluno em sua 
auto-avaliação e a nota das bancas examinadoras em trabalhos apresentados. 
 
Parágrafo 2º - Poderá ser concedida revisão da nota final, quando requerida pelo 
interessado, no prazo de dois (dois) dias da divulgação. 
 
Artigo 37 – São condições de aprovação, no semestre, para cada disciplina: 
I – Apresentar frequência mínima de 75 % (setenta e cinco por cento) às aulas e 
demais atividades programadas; 
II – Ter média final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Parágrafo Único – O aluno será submetido a exame com média final igual ou superior 
a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0 (seis). 
 
Artigo 38 – O resultado após o exame final, em cada disciplina, deverá ter, no mínimo, 
média final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Parágrafo Único – Para a obtenção da média final após o exame, será utilizada a 
fórmula: 
 

((Média final antes do exame) + (Nota do exame))/2 
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Artigo 39 – Se não lograr aprovação em uma ou mais disciplinas, após o exame, o 
aluno deverá cursar novamente tais disciplinas. 
 

Capítulo VI 
DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
Artigo 40 –  O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se de instrumento de 
treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento 
humano.  
 
Parágrafo Único – O Estágio Curricular deve ser implantado em todos os cursos em 
que o colegiado de curso considerar necessário para a formação do egresso. 
 
Artigo 41 - O estágio é coordenado e supervisionado por docente designado pelo 
Coordenador de Curso. 
 
 

Capítulo VII 
DOS TRABALHOS DE FINALIZAÇÃO DE CURSOS 

 
Artigo 42. Os trabalhos de finalização de cursos de graduação e pós-graduação, sob a 
forma de monografia, artigo científico ou projeto tecnológico, deverão seguir as normas 
estabelecidas em manuais específicos. Os concluintes deverão apresentar seus 
trabalhos em defesa pública perante banca examinadora. 

TÍTULO V 
DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

Capítulo I 
DO CORPO DOCENTE 

 
Artigo 43. O corpo docente é constituído por todos os professores que ministram aulas 
no Instituto. 
 
Artigo 44. Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação do Diretor 
Acadêmico, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano de 
Carreira Docente. 
 
Parágrafo único. Eventualmente, e por tempo estritamente determinado, o Instituto 
pode dispor do concurso de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam 
resguardados os direitos e deveres da legislação trabalhista. 
 
Artigo 45. A admissão de professor é feita mediante seleção procedida pela 
coordenadoria do curso a que pertença a disciplina e homologada pelo Diretor 
Acadêmico, observados os seguintes critérios: 
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I - além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos, 
científicos, didáticos, além da experiência profissional, relacionados com a disciplina a 
ser por ele lecionada; 
II - constitui requisito básico, para os cursos de graduação e pós-graduação, a pós-
graduação concluída lato sensu ou stricto sensu recomendada pela CAPES. 
 
Artigo 46 - São atribuições do professor: 
I - Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à análise do Núcleo 
Docente Estruturante e aprovação do Coordenador de Curso; 
II - Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo integralmente o 
programa e carga horária; 
III - Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento e julgar os 
resultados apresentados pelos alunos; 
IV - Lançar os resultados das avaliações do aproveitamento escolar no sistema 
acadêmico nos prazos fixados em calendário; 
V - Observar o regime disciplinar do Instituto; 
VI - Elaborar e executar projetos de pesquisa; 
VII - Votar e ser votado para representante de sua classe nos Órgãos Colegiados do 
Instituto; 
VIII - Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer, e de 
comissões para as quais for designado; 
IX – Ser frequente às aulas; 
X – Participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional do Instituto; 
XI – Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 
aprovação do Conselho de Curso; 
XII – Manter atualizados os registros pessoais, acadêmicos e os referentes à Secretaria 
acadêmica; 
XIII - Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

 
Capítulo II 

DO CORPO DISCENTE 
 

Artigo 47 - Constitui o corpo discente do Instituto os alunos regulares e os alunos 
especiais. 
 
Parágrafo 1° - Aluno regular é o aluno devidamente matriculado. 
 
Parágrafo 2°- Aluno não regular é o aluno inscrito em cursos de aperfeiçoamento, de 
especialização ou de extensão, ou em disciplinas isoladas de qualquer dos cursos 
oferecidos regularmente. 
 
Artigo 48 - São direitos e deveres dos membros do corpo discente: 
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I - Frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima diligência 
no seu aproveitamento; 
II - Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pelo Instituto; 
III - Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
IV - Zelar pelo patrimônio do Instituto; 
V - Observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro e fora da 
Faculdade, de acordo com princípios éticos condizentes. 
 
Artigo 49 - O corpo discente superior tem como órgão de representação o Diretório 
Acadêmico, regido por Estatuto próprio, elaborado e aprovado de acordo com a 
legislação vigente. 
 
Parágrafo 1° - A representação tem por objetivo promover a cooperação da 
comunidade acadêmica e o aperfeiçoamento do Instituto, vedado atividades de 
natureza político-partidária, bem como a participação em entidade alheia à Faculdade; 
 
Parágrafo 2° - Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, 
com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados do Instituto vedados à acumulação; 
 
Parágrafo 3° - Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as 
seguintes disposições: 
a) são elegíveis os alunos regularmente matriculados em pelo menos três disciplinas, 
importando a perda dessa condição em perda de mandato; 
b) o mandato tem duração de um ano, permitida uma recondução; 
c) o exercício da representação não exime o estudante do cumprimento de suas 
obrigações escolares. 
 
Parágrafo 4° - O Diretório Acadêmico é mantido por contribuição de seus associados 
em valor por ele fixado, e por doações que lhe forem destinadas através do Instituto, 
devendo sua Diretoria, ao término de cada gestão, prestar contas ao Conselho 
Superior dos recursos repassados pelo Instituto. 
 
Artigo 50 - O Instituto pode instituir prêmios como estímulo à produção intelectual de 
seus alunos na forma regulamentada pela Congregação. 
 

CAPÍTULO III 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
Artigo 51 - O Corpo Técnico-Administrativo, constituído por todos os servidores não 
docentes, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento do Instituto. 
Parágrafo Único - O Instituto zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e 
condições de trabalho condizente com sua natureza de instituição educacional, bem 
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como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus 
funcionários. 
 

TÍTULO VI 
DO REGIME DISCIPLINAR 

Capítulo I 
DO REGIME DISCIPLINAR GERAL 

 
Artigo 52 - O ato de matrícula e o de investidura em cargo ou função docente e 
técnico-administrativo importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos 
que regem O Instituto, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do 
ensino, neste Regimento e, complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes. 
 
Artigo 53 - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o 
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 
 
Parágrafo 1°- Na aplicação das sanções disciplinares, será considerada a gravidade 
da infração, à vista dos seguintes elementos: 
a) primariedade do infrator; 
b) dolo ou culpa; 
c) valor do bem moral, cultural ou material atingido. 
 
Parágrafo 2° - Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa. 
 
Parágrafo 3° - A aplicação, a aluno, a docente ou a ocupante de cargo técnico 
administrativo, de penalidade que implique afastamento temporário ou definitivo das 
atividades acadêmicas será precedida de inquérito administrativo, mandado instaurar 
pelo Diretor Acadêmico. 
 
Parágrafo 4° - Em caso de dano material ao patrimônio do Instituto, além de sanção 
disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento. 
 

Capítulo II 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 
Artigo 54 - Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 
disciplinares: 
I - Advertência oral e sigilosa, por: 
a) inobservância às normas estabelecidas pelo Instituto; 
b) faltas reiteradas às aulas e atividades de sua disciplina. 
II – Repreensão ou demissão por reincidência nas faltas previstas no item I; 
 
Parágrafo 1° - São competentes para aplicação das penalidades: 
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I - De advertência: o Coordenador de Curso e o Diretor Acadêmico; 
II - De repreensão: o Diretor Acadêmico; 
III - De demissão: a Mantenedora, por proposta do Diretor Acadêmico, assegurado, 
antes de seu encaminhamento, o disposto no parágrafo 2 ° deste artigo. 
 
Parágrafo 2° - Da aplicação das penas de repreensão ou suspensão, bem como da 
proposta de dispensa, cabe recurso, com efeito, suspensivo, à Congregação, no prazo 
de 8 (oito) dias da aplicação da pena. 
 

Capítulo III 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 
Artigo 55 - Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 
I - Advertência verbal por inobservância às normas estabelecidas pelo Instituto; 
II - Repreensão por escrito, por: 
a) reincidência nas faltas previstas no item I; 
b) fraude na execução de provas ou trabalhos escolares; 
III - Suspensão por: 
a) Incidência nas faltas previstas no item II, quando estas forem de natureza grave; 
b) Reincidência nas faltas previstas no item II; 
c) Desrespeito à Direção, Professores ou Funcionários do Instituto; 
d) atentado doloso contra o patrimônio moral, científico, cultural ou material do Instituto; 
e) tentativa de impedimento do exercício de funções pedagógicas, científicas ou. 
Administrativas do Instituto. 
IV - Desligamento por: 
a) reincidência nas faltas previstas no item III; 
b) casos disciplinares graves, a critério da Direção do Instituto. 
 
Parágrafo 1° - São competentes para a aplicação das penalidades: 
I – de advertência: os Coordenadores de Curso e o Diretor Acadêmico;  
II - de repreensão, suspensão e desligamento: o Diretor. 
 
Parágrafo 2° - Da aplicação das penalidades de advertência e repreensão cabe 
recurso ao Conselho Superior; das demais, o recurso deve ser encaminhado 
diretamente à Congregação. 
 
 

Capítulo IV 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICOADMINISTRATIVO 

 
Artigo 56 - Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se às penalidades 
previstas na legislação trabalhista. 
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Parágrafo Único - A aplicação das penalidades é de competência do Diretor 
Acadêmico, ressalvada a de demissão ou rescisão de contrato, de competência da 
Mantenedora, por proposta do Diretor Acadêmico. 
 
 

TÍTULO VII 
DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

 
Artigo 57 - Ao concluinte de curso de graduação será conferido o respectivo grau e 
expedido o diploma correspondente. 
 
Parágrafo 1°- Quando se tratar de curso a que correspondam diversas habilitações, o 
diploma indicará, no verso, a habilitação obtida, acrescentando-se, mediante apostila, 
novas habilitações que venham a ser obtidas. 
 
Artigo 58 - Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor, em sessão pública e 
solene, na qual os graduandos prestarão o compromisso de praxe. 
 
Parágrafo Único - Ao concluinte que o requerer, o grau será conferido em ato simples, 
na presença de três professores, em local e data determinados pelo Instituto. 
 
Artigo 59 - O Instituto pode conceder títulos de Benemérito, Professor Emérito e 
Professor “Honoris Causa” por decisão da Congregação, tomada pelo voto secreto de 
2/3 (dois terços) de seus membros. 
 
Parágrafo 1° - O título de Benemérito é concedido a pessoas que tenham prestado 
ajuda relevante à Instituição. 
 
Parágrafo 2° - O título de Professor Emérito é concedido a professor do Instituto que 
se aposente após distinguir-se no exercício de suas atividades. 
 
Parágrafo 3° - O título de Professor “Honoris Causa” é concedido a professor e 
pesquisador ilustre, estranho aos quadros do Instituto, que lhe tenha prestado serviços 
relevantes. 
 

TÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 60 - Salvo disposições em contrário deste Regimento, o prazo para a 
interposição de recursos é de 10 (dez) dias, contados da data da publicação do ato 
recorrido ou de sua comunicação ao interessado. 
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Artigo 61 - As taxas e semestralidades escolares serão fixadas pela Mantenedora, 
atendidos os índices estabelecidos pela legislação em vigor. 
 
Parágrafo 1° - No valor da semestralidade estão incluídos todos os atos 
obrigatoriamente inerentes ao trabalho escolar, e seu pagamento será parcelado em 
prestações sucessivas, segundo plano aprovado pela Mantenedora, em conformidade 
com a legislação vigente. 
 
Parágrafo 2° - À Faculdade reserva-se o direito da cobrança judicial aos alunos em 
débito e inadimplentes em suas obrigações. 
 
Artigo 62 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, aplicando-se 
disposições que importarem em alterações do regime escolar, a partir do ano letivo 
subsequente ao de sua aprovação. 
 

Osasco (SP), 22 de outubro de 2012. 
 

Joaquim Augusto Figaro Roque  
Diretor Presidente 
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ANEXO I 
REGULAMENTO DA DIRETORIA 

Capítulo I 
Dos órgãos de apoio 

 
Artigo 1 - A Diretoria conta, no exercício de suas funções, com a colaboração dos 
seguintes órgãos de apoio: 
a) Secretaria Geral; 
b) Biblioteca 

Seção I 
Da Secretaria 

 
Artigo 2 - À Secretaria, órgão de apoio da Diretoria, compete: 
a) inscrever os candidatos; 
b) proceder à matrícula dos alunos; 
c) expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos para registro de 
diplomas; 
d) expedir certificados; 
e) expedir títulos honoríficos; 
f) organizar e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria; 
g) manter o controle de frequência dos corpos docente e discente; 
h) divulgar as diversas atividades do setor escolar; 
i) executar outros trabalhos da espécie que lhe sejam atribuídos pelo Diretor. 
 
Artigo 3 - Ao Secretário compete: 
a) dirigir a Secretaria, observadas as normas regimentais; 
b) zelar pela disciplina; 
c) cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor Geral; 
e) expedir, receber e arquivar toda a correspondência oficial; 
f) organizar a escala de férias de todo o pessoal a ele subordinado; 
g) fiscalizar a entrada e a saída de documentos através de protocolo; 
h) apresentar anualmente ao Diretor Geral os relatórios dos trabalhos da Secretaria e 
dos demais órgãos administrativos; 
i) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 
Artigo 4 - O secretário, bem como o pessoal auxiliar da Secretaria, será contratado 
pela Mantenedora, por indicação do Diretor. 

 
Seção III 

Da Biblioteca 
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Artigo 5 - A Biblioteca, chefiada por Bibliotecário habilitado na forma da legislação 
vigente, mantém, além do acervo bibliográfico, os serviços de documentação e 
informação. 
 
Artigo 6 - Ao Bibliotecário compete: 
a) auxiliar na pesquisa e na consulta bibliográfica os corpos docente e discente do 
Instituto; 
b) zelar pela conservação de todo o material existente; 
c) providenciar a aquisição de livros e assinatura de revistas especializadas, uma vez 
selecionadas pelos Núcleos Docentes Estruturantes; 
d) organizar fichários; 
e) organizar mensalmente o mapa estatístico do movimento de consulta; 
f) inventariar o material existente; 
g) classificar o acervo e superintender o seu uso por professores e alunos; 
h) apresentar anualmente ao Diretor Geral relatório das atividades da Biblioteca. 
 
Artigo 7 - O Bibliotecário, bem como o pessoal administrativo da Biblioteca, será 
contratado pela Mantenedora, por indicação da Diretoria. 

 
Seção II 

Disposições Gerais 
 

Artigo 8 - O presente regulamento da Diretoria, previsto no artigo 15 e parágrafo único 
do Regimento do Instituto, fica a ele incorporado. 

 
 

Osasco (SP), 22 de outubro de 2012. 
 

Joaquim Augusto Figaro Roque 
Diretor Presidente 
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6.3. FUNCIONAMENTO, REPRESENTAÇÃO E AUTONOMIA DOS COLEGIADOS DE 

CURSO. 

Para sintetizar o Regimento da IES e o funcionamento, assim como a  

representação e autonomia dos colegiados, foi elaborado o quadro a seguir: 

ÓRGÃO CONSTITUIÇÃO COMPETÊNCIA 

CONGREGAÇÃO Diretor 
presidente + 
diretor 
acadêmico + 
professores + 
2 discentes + 
1 
representante 
comunidade 

Artigo 9° - Compete à Congregação: 
I - Analisar e aprovar alterações do Regimento do Instituto, bem 
como de seus respectivos anexos, submetendo-o à Entidade 
Mantenedora, no que couber; 
II - Aprovar o Plano Anual de atividades; 
III - Instituir cursos de graduação e técnicos, na forma 
subsequente, mediante prévia autorização da Mantenedora e dos 
Conselhos Nacional ou Estadual de Educação, conforme a 
exigência legal; 
IV - Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais 
órgãos, em matéria didático-científica e disciplinar; 
V - Apreciar o relatório anual da Diretoria Acadêmica; 
VI - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e 
desenvolvimento das atividades do Instituto, bem como opinar 
sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor 
Acadêmico; 
VII - Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
VIII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em 
Lei e neste Regimento. 
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CONSELHO 
SUPERIOR 

Diretor 
acadêmico + 
coordenadores 
de curso 

Artigo 11 - Compete ao Conselho Superior: 
I - Coordenar e supervisionar os planos e atividades dos Núcleos 
Docentes Estruturantes; 
II - Organizar, periodicamente, o calendário escolar; 
III - Organizar, periodicamente, a realização do Processo Seletivo; 
IV – Propor alterações nos currículos, nas ementas e nas bibliografias, 
bem como suas modificações, submetendo-os à aprovação da 
Congregação; 
V - Pronunciar-se sobre propostas de modificações na organização 
didático administrativa do Instituto; 
VI - Pronunciar-se sobre a criação, unificação, desmembramento ou 
extinção de Cursos; 
VII - Aprovar a realização de cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e extensão, bem como seus respectivos planos, de 
acordo com normas gerais estabelecidas pela Congregação; 
VIII - Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de 
estudos, quando for o caso; 
IX - Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares; 
X - Aprovar a proposta de orçamento anual e o plano de aplicação dos 
recursos orçamentários apresentados pelo Diretor; 
XI - Submeter à aprovação dos Mantenedores acordos e convênios 
com entidades nacionais ou internacionais que envolvam o interesse 
do Instituto; 
XII - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e 
desenvolvimento das atividades do Instituto, bem como opinar sobre 
assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor 
Acadêmico; 
XIII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em Lei 
e neste Regimento. 

COLEGIADO 
DE CURSO 

Professores 
de cada curso. 

Artigo 13 - Compete ao Colegiados do Curso: 
I – Propor iniciativas didático-pedagógicas que elevem o nível cultural 
e de profissionalização dos alunos; 
II – Sugerir mudanças nos conteúdos das disciplinas, bem como em 
suas bibliografias; 
III – Analisar e decidir sobre os assuntos didático-pedagógicos 
levados à reunião; 
IV – Participar do Programa de Capacitação Docente; 
V – Exercer outras atribuições definidas pelo Diretor Acadêmico. 
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DIRETORIA ACADÊMICA 
Diretor Acadêmico é designado 
para de 3 (três) anos, podendo 
ser reconduzido. 
 
Parágrafo Único - Em suas 
ausências e impedimentos o 
Diretor Acadêmico será 
substituído pelo Vice-Diretor ou 
em sua ausência por um 
Professor designado "ad doc". 
 

Artigo 16 - São atribuições do Diretor: 
I - Representar o Instituto junto às pessoas ou instituições públicas e 
privadas; 
II – Constituir, para cada curso, seu Núcleo Docente Estruturante – 
NDE;  
III - Convocar e presidir as reuniões da Congregação, do Conselho 
Superior, do NDE e do Colegiado de Curso; 
IV- Elaborar o plano anual de atividades do Instituto juntamente com o 
Conselho Superior e em harmonia com os Coordenadores de Curso, 
submetendo-o à aprovação da Congregação; 
V - Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta 
orçamentária a ser encaminhada à Mantenedora; 
VI - Elaborar o relatório anual das atividades do Instituto e encaminhá-
lo para apreciação da Congregação e Mantenedora;  
VII - Conferir grau, assinar requerimentos para solicitações de 
diplomas, títulos e certificados escolares; 
VIII - Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do 
Instituto, respondendo por abuso ou omissão; 
IX - Propor à Mantenedora a contratação e dispensa de docentes e 
técnico-administrativos; 
X - Autorizar as publicações sempre que envolvam responsabilidades 
do Instituto, com prévia e expressa autorização da Direção da 
Mantenedora; 
XI - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais 
normas pertinentes; 
XII - Resolver os casos omissos deste Regimento, "ad referendum" da 
Congregação; 
XIII - Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e extensão dos 
programas e horários; 
XIV - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e 
neste Regimento. 

NDE 
 
 

Parágrafo 1° (art. 25)- O programa de cada disciplina, sob a forma de 
plano de ensino, é elaborado pelo professor, analisado pelo Núcleo 
Docente Estruturante e aprovado pelo Coordenador de Curso. 
Parágrafo Único (art. 29)- Os projetos de pesquisa são coordenados 
pelo Núcleo Docente Estruturante ao qual estejam afetas suas 
execuções. 
Parágrafo Único (art. 30)- As atividades de extensão são 
coordenadas pelos Núcleos Docentes Estruturantes que as executam 
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COORDENADOR Artigo 28 - São atribuições do Coordenador de Curso: 
I - Manter articulação permanente com os Núcleos Docentes 
Estruturantes corresponsáveis pelos cursos; 
II - Acompanhar e avaliar a execução curricular; 
III – Encaminhar, ao Conselho Superior, propostas de alterações dos 
currículos dos cursos; 
IV – Propor, aos Colegiados de Curso, alterações nos programas das 
disciplinas, objetivando aprimorá-los; 
V - Elaborar, mediante entendimento com o Núcleo Docente 
Estruturante, a oferta de disciplinas para cada período letivo, 
submetendo-a ao Conselho Superior; 
VI – Exercer outras atribuições definidas pelo Diretor Acadêmico. 
Parágrafo Único (art. 44) - O Estágio Curricular deve ser implantado 
em todos os cursos em que o colegiado de curso considerar necessária 
para a formação do egresso. 
Artigo 45 - O estágio é coordenado e supervisionado por docente 
designado pelo Coordenador de Curso. 

PROFESSOR Artigo 46 - São atribuições do professor: 
I - Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à análise 
do Núcleo Docente Estruturante e aprovação do Coordenador de 
Curso; 
II - Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo 
integralmente o programa e carga horária; 
III - Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento 
e julgar os resultados apresentados pelos alunos; 
IV - Lançar os resultados das avaliações do aproveitamento escolar no 
sistema acadêmico nos prazos fixados em calendário; 
V - Observar o regime disciplinar do Instituto; 
VI - Elaborar e executar projetos de pesquisa; 
VII - Votar e ser votado para representante de sua classe nos Órgãos 
Colegiados do Instituto; 
VIII - Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que 
pertencer, e de comissões para as quais for designado; 
IX – Ser frequente às aulas; 
X – Participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional do 
Instituto; 
XI – Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, 
submetendo-o à aprovação do Colegiado de Curso; 
XII – Manter atualizados os registros pessoais, acadêmicos e os 
referentes à Secretaria acadêmica; 
XIII - Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e 
neste Regimento. 
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7. INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, 

BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

7.1. BIBLIOTECA 

7.1.1. LOCALIZAÇÃO 

Rua Euclides da Cunha, 377 – Centro de Osasco – SP - Tel. 3682-2528 – Ramal 213 

 

7.1.2. INSTALAÇÕES 

A Biblioteca da Faculdade Instituto Paulista de Ensino, conta com uma área total 

construída de 370 m2, sendo 58 m2 destinados ao acervo. Seus ambientes estão assim 

distribuídos: salão de leitura no segundo piso; acervo no terceiro. No piso térreo, há um 

auditório para 80 pessoas.  

A área física destinada aos estudos e pesquisa da coletividade é de 209 m2. 

 

7.1.3. POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO 

A política de atualização e aquisição da biblioteca baseia-se na aquisição do 

material bibliográfico solicitado pelos docentes, as orientações dos instrumentos de 

avaliações utilizados pelo MEC/INEP, as diretrizes curriculares nacionais de cada curso 

e as necessidades para a formação do egresso. 

Os livros e periódicos atualizados de acordo com as necessidades de cada 

curso.  

 

7.1.3.1. FORMAS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO 

Há livre acesso, de modo a gerar maior aproveitamento para as pesquisas. 

O acesso ao acervo é facilitado pela consulta online, por meio do site:  

www.FIPEN.edu.br. 

 

http://www.fipen.edu.br/
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7.2. LABORATÓRIOS 

7.2.1. LABORATÓRIOES DE INFORMÁTICA 

A infraestrutura de informática da instituição possui 2 laboratórios climatizados, 1 

no térreo com 10 estações e outro, no primeiro andar, com 30 estações. Visam prover 

acesso à internet por meio de link de banda larga, além das ferramentas que permitam 

aos alunos elaborarem trabalhos e acompanharem o conteúdo das aulas.  

Está disponibilizado aos alunos, mediante cadastramento de senha,acesso à 

internet nas dependências da escola em qualquer plataforma móvel no prédio principal. 

Olaboratório de informática do primeiro andar possui área de 70 metros 

quadrados (7m²x10 m²) e o do térreo possui uma área aproximada de 29 metros 

quadrados  (4,80m2X6m2). 

Além desses computadores, há mais três estações para uso na biblioteca. 

Todos os computadores, que operam com sistema operacional Linux (Ubuntu), 

estão conectados na rede com acesso à internet com banda larga. 

 

7.2.2. LABORATÓRIOS PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

A estrutura de laboratório da FIPEN para o curso de Engenharia de Produção é 

composta pelas unidades: 

a) Laboratório de Informática, para as atividades introdutórias, linguagem e 

desenho 

b) Laboratório de Física, para o desenvolvimento de teste e estudo da 

matéria e demais atividades relacionados à resistência;  

c) Laboratório de Química, para atividades de bancada das ações 

relacionadas a química orgânica e inorgânica. 

Os laboratórios de química e física possuem 6 bancadas com capacidade para 6 

ou 7 alunos cada. As bancadassão hexagonais, com cobertura de granito, com pia e 

torneira; cada bancada possui 6 bancos. Há também um espaço que pode ser  

transformado em uma capela, caso seja necessário. Há um armário grande para 
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guarda de produtos químicos e um outro armário menor. As medidas são: 11,7mX6m. 

Mas tem um dente, onde tem o armário (dente de l,5mX3,5m.). 

No laboratório há: reagentes químicos e vidrarias e material de física  

como multímetros, voltímetros. 

 

7.3. SALAS DE AULAS 

Possui: 16 salas de aulas. Cada sala possui 50 cadeiras com quadro negro e 

dispõe de recursos instalados de computador, data show e tela para projeção. As salas 

de aula dispõem de pontos de rede para micros volantes. Além das salas, há 2 

auditórios e 1 anfiteatro com computador e data show. 

 

7.4. FINANCEIRO 

Para a área Financeira há 18 metros quadrados (3,60 m2x 5,06 m2), 4 

funcionários, 4 computadores e 1 máquina de escrever. 

 

7.5. SECRETARIA 

A Secretaria possui: 29, 7 metros quadrados (6,60m2 x 4,50m2), 3 

computadores, 3 mesas de trabalho, 9 cadeiras, 3 arquivos de aço, 1 armário de aço, 1 

armário embutido e 2 armários de madeira. 

 

7.6. SALA PARA DOCENTES E GESTÃO 

Para os Professores e para a Gestão do Curso há as seguintes salas 

disponíveis: 

 Sala dos Professores: Com 44 m2, possui 1 mesa de reunião, 8 cadeiras, 

2 sofás de dois lugares, 2 sofás de três lugares e 2 computadores 

 Sala de apoio aos docentes: Sala de 12 m2 com armários individuais e 1 

sofás de 2 lugares. 
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 Sala de reunião docente: Consiste em uma área aproximada de 18,00 m2 

com banheiro privativo, mesa de reuniões para 8 lugares e posto de 

trabalho com ramal e acesso a internet e rede local 

 Sala para Docentes em Tempo Integral: Localizada no prédio da 

biblioteca, possui 12 m2, fica, localizada no primeiro andar, possui 4 

mesas, todas com micros com acesso a rede, internet e rede local. 

 Sala da Coordenação: com aproximadamente 6,00 m2 contendo mesa e 

três cadeiras com ramal e hot-point para acesso à internet com uso 

destinado à coordenação. 

 

7.7. LANCHONETE 

Na Lanchonete há 138 metros quadrados (9,60 m2 x 14,40 m2), 6 funcionários, 5 

freezer, 1 balança digital e 21 mesas com 6 lugares. 

 

7.8. MONITORIA 

O espaço disponível para a monitoria corresponde a 7 metros quadrados (2,47 

m2 x 2,85 m2), 1 funcionário e 1 computador. 

 

7.9. COPIADORA 

Para a copiadora há cerca de 10 metros quadrados (3,20 m2 x 3,00 m2), 1 

funcionários e 2 máquinas de grande parte. 

 

7.10. ANFITEATRO 

O anfiteatro FIPEN possui 75 metros quadrados (5,00 m2 m2 x 15,00 m2), 1 TV 

29 polegadas, 1 DVD, 1 vídeo, 1 lousa (quadro branco), computador com data show. 
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7.11. SALA DE MULTIMÍDIA 

A Sala Multimídia possui 52 metros quadrados (9,80 m2 x 5,33 m2), 1 

computador e 1 projetor CTX. 

 

7.12. PÁTIOS COBERTOS 

No segundo andar, há o Pátio Coberto com 261 metros quadrados (10,40 m2 x 

25,10 m2), 15 mesas e 60 cadeiras, 1 quadro negro e 2 banheiros. 

O terceiro andar possui área livre de 80 metros quadrados (8,10 m2 x 9,90 m2)  

 
7.13. PROJETO DE EXPANSÃO 

A FIPEN continuamente pratica os princípios da expansão tanto em sua 

infraestrutura física como no que se refere ao plano pedagógico. No plano físico, a 

expansão se refere à ampliação e revitalização das áreas internas do campus. No 

campo do plano pedagógico, a expansão ocorre com vistas à ampliação, melhoria do 

atendimento e expansão dos cursos ofertados. 

A ampliação de longo prazo no plano físico ocorrerá em três fases, da seguinte 

forma: 

Fase 01: Deslocar todo núcleo administrativo e de atendimento para outro 

imóvel, demolição de todas as construções existentes na área de intervenção e, 

finalmente, o sub-solo, com 1.000 m2. 

Fase 02: Execução dos Auditórios, laboratórios, núcleo de atendimento e 

serviços e boulevard – 2400 m2. 

Fase 03: Execução do bloco com 24 salas de aulas especiais 
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8. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL. 

8.1. COERÊNCIA DO PLANEJAMENTO E DA AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE 

EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COM O ESTABELECIDO EM 

DOCUMENTOS OFICIAIS. 

 
Em 2006, a FIPEN, por meio de um processo participativo, planejou o primeiro 

ciclo de autoavaliação. Ele foi desenvolvido conforme as dez dimensões estabelecidas 

na Lei 10.861 e objetivou: 

 promover a reflexão e a ação da direção da FIPEN e dos seus órgãos 

colegiados em relação à prática das dimensões que dão forma à 

realidade institucional;  

 propor um roteiro para a construção dos instrumentos de avaliação pelos 

membros da comunidade acadêmica, a saber: corpo docente, discente e 

funcionários técnico-administrativos; 

 atender aos requisitos legais, que estimulam a adoção de práticas 

acadêmicas, que culminarão com o reconhecimento do curso de 

Administração da FIPEN; 

 envolver a comunidade em um processo de reflexão e melhoria contínua; 

 integrar as avaliações externas (Institucional e de Curso) e o ENADE. 

Com o processo avaliativo desenvolvido anualmente, no ano de 2014 a FIPEN 

realizou a sua oitava aplicação. Neste período foi possível aperfeiçoar o processo e 

implantar melhorias institucionais e para os cursos. A avaliação é considerada 

fundamental para a melhoria contínua da instituição. 

Autoavaliação institucional participação da comunidade acadêmica. 

O quadro apresentado a seguir mostra que, nas últimas quatro aplicações, têm 

crescido a participação da comunidade acadêmica na avaliação institucional.  
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Ano Percentual de participação na avaliação institucional 

Corpo discente Corpo docente Corpotécnico-administrativo 

2014 56% 70% 56% 

2013 45% 61% 45% 

2012 33% 54% 45% 

2011 24% 29% 33% 

 

Com as autoavaliações, avaliação do egresso e os resultados das avaliações 

externas, entre elas verificações in loco, ENADE e IGC, de forma contínua e processual 

são realizadas as melhorias. Portanto, além dos momentos pontuais, como reuniões, 

análise de relatórios, elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso e revisão do Plano 

de Desenvolvimento Institucional, a FIPEN realiza mudanças cotidianamente.  

Este fato é muito contributivo para o desenvolvimento da IES e consiste na 

característica educativa da sua origem. 

 
8.2. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

8.2.1. OBJETIVOS 

A autoavaliação possui um plano que é revisto anualmente, com o objetivo de se 

fazer uma autoavaliação para identificar fragilidades, bem como potencialidades da 

instituição, para que sejam tomadas decisões com vista ao aprimoramento da 

qualidade do Projeto Pedagógico da FIPEN. Este projeto está integrado ao SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Sabe-se que a qualidade em educação é resultante da interação de diferentes 

dimensões, envolvendo desde a infraestrutura física até os mecanismos de integração 

da Instituição de Ensino ao contexto social em que se situa e com o qual interage. 

Destaca-se que todo processo avaliativo exige o envolvimento e o 

comprometimento de todos os implicados nele, a saber: direção/mantenedora, 

coordenação, professores, alunos e funcionários. Todos esses atores da comunidade 

acadêmica são responsáveis pela qualidade da educação que a instituição pratica. São 
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os responsáveis promover a cidadania e o desenvolvimento de habilidades 

profissionais, com ética, justiça, inclusão social, respeito e solidariedade. Tais valores 

são implementados nessa proposta e chamados de proposições. Tais valores são 

operacionalizados, por meio das avaliações e das ações de melhoria contínua, na 

busca de graus de excelência, sendo a FIPEN uma Instituição voltada para a 

construção e propagação desses princípios. 

Destaca-se que os resultados da autoavaliação são analisados e incorporados 

no planejamento da gestão acadêmico-administrativa da FIPEN, conforme a viabilidade 

e os objetivos institucionais. 

 

8.2.2. PRINCÍPIOS 

Os Princípios da Autoavaliação FIPEN são: 

 Globalidade, pois considera as diferentes ópticas e a diversidade de 

instrumentos (quantitativo, qualitativo e análise documental),  

 Universalidade, pois aborda as 10 dimensões, além de desenvolver a 

autoavaliação de forma integrada à comunidade interna e externa, 

inclusive considerando as avaliações oficiais do MEC/INEP; 

 Ética e transparência, pois toda a comunidade conhece os objetivos e 

participa de forma construtiva para o desenvolvimento do processo; 

 Melhoria contínua por meio da reflexão e análise. 

A autoavaliação é um processo contínuo por meio do qual a FIPEN busca 

construir o conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. Para tanto, há a necessidade de as informações 

representarem realmente a percepção de cada respondente, pois só assim, mais tarde, 

no momento da sistematização e análise, serão identificadas de fato as fragilidades, 

para estabelecermos as estratégias de superação desses problemas, e os pontos 

fortes, para identificarmos as potencialidades da FIPEN. A autoavaliação é um 
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processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das 

dimensões que definem a FIPEN. 

Dessa forma, o processo de autoavaliação da FIPEN é conduzido e 

operacionalizado pela CPA, mas elaborado pelos atores da comunidade acadêmica, a 

saber: corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e gestores. 

 

8.2.3. DIMENSÕES 

As dimensões avaliadas são as propostas pelo SINAES, pois estão em 

conformidade ao art. 3° da Lei nº. 10.861/2004, e são: 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional (PDI) – identifica o 

projeto e/ou missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, 

vocação e inserção regional e/ou nacional. 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo ao desenvolvimento do ensino, à produção acadêmica e das 

atividades de extensão 

3.  – explicita as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e 

cidadã; de construção e disseminação do conhecimento; de articulação 

interna, que favorece a iniciação científica e profissional de estudantes, os 

grupos de pesquisa e o desenvolvimento de projetos de extensão. 

4. A responsabilidade social, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural – contempla o compromisso social da instituição 

enquanto portadora da educação como bem público e expressão da 

sociedade democrática e pluricultural, de respeito pela diferença e de 

solidariedade, independente da configuração jurídica da IES. 

5. A comunicação com a sociedade – identifica as formas de aproximação 

efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte que a comunidade participe 
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ativamente da vida acadêmica, bem como a IES se comprometa efetivamente 

com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao repartir com ela o 

saber que produz e as informações que detém. 

6. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho – explicitam as políticas e os programas de formação, 

aperfeiçoamento e capacitação do pessoal docente e técnico-administrativo, 

associando-os com planos de carreira condizentes com a magnitude das 

tarefas a serem desenvolvidas e com condições objetivas de trabalho. 

7. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e a 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

acadêmica nos processos decisórios – avalia os meios de gestão para 

cumprir os objetivos e projetos institucionais, a qualidade da gestão 

democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de poder entre 

estruturas acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de 

desenvolvimento e expansão institucional. 

8. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação – analisa a infraestrutura da 

instituição, relacionando-a com as atividades acadêmicas de formação, de 

produção e disseminação de conhecimentos e com as finalidades próprias da 

IES. 

9. Planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional – considera o planejamento e a 

avaliação como instrumentos integrados, elementos de um mesmo 

“continuum”, partícipes do processo de gestão da educação superior. Esta 

dimensão está na confluência da avaliação como processo centrado no 

presente e no futuro institucional, a partir do balanço de fragilidades, 

potencialidades e vocação institucionais. 
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10. Políticas de atendimento aos estudantes – analisa as formas com que os 

estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os programas através 

do quais a IES busca atender aos princípios inerentes à qualidade de vida 

estudantil. 

11. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior – avalia a 

capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e 

estratégias de gestão acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na 

obtenção dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e 

das prioridades estabelecidas. 

 

8.2.4. METODOLOGIA 

A autoavaliação se utiliza da comparação dos dados e das modificações 

ocorridas ao longo de cada ano, o que proporcionará um melhor conhecimento da 

instituição e oferecerá elementos para a formulação de políticas e planos de melhoria 

que correspondam às necessidades reais e possibilitem garantir a qualidade do ensino 

FIPEN. 

Os instrumentos utilizados são os seguintes: 

1. Elaboração, aplicação e análise de instrumentos quantitativos aplicados 

sobre as 10 (dez) dimensões, para coleta das ópticas dos alunos, 

docentes e funcionários, com o objetivo de comparar o desempenho 

anual, verificar as potencialidades e fragilidades e realizar melhorias; 

2. Elaboração, aplicação e análise de instrumentos qualitativos, com o 

objeto de complementar as informações, onde os gestores de cada 

dimensão descrevem as potencialidades, fragilidades e realizam 

propostas de melhoria. 

3. Análise documental e verificação “in loco” da instituição, realizada pelos 

responsáveis das áreas e com acompanhamento e orientação da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação). 
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4. Sistema de acompanhamento e avaliação do Egresso. É realizado o 

acompanhamento individual do aluno e analisado o seu desempenho. 

Analisa-se a sua melhoria socioeconômica, a contribuição do curso para a 

sua formação e o seu papel na sociedade, quando pesquisado após o 

término do Curso. 

5. Análise dos resultados das autoavaliações Institucional e dos cursos, com 

o objetivo de verificar as recomendações e realizar melhorias;  

6. Análise dos resultados avaliações externas, entre elas: verificação in loco, 

ENADE e IGC. 

7. Encontro com alunos, docentes e funcionários para discussão e análise 

das dez dimensões, propondo a autorreflexão e propostas de melhoria 

contínua. O encontro aborda:  

a. SINAES. objetivos, sistemática, Avaliação de Cursos e 

Institucional; 

b. Missão e objetivos da FIPEN, Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico 

de Cursos; 

c. Resultados do processo de autoavaliação. 

d. Uma discussão em grupo sobre as dez dimensões, destacando as 

potencialidades, fragilidades e as propostas de melhoria. 

e. Resultado das avaliações externas, sendo consideradas as 

verificações in loco realizadas pelo MEC/INEP, o ENADE, o IGC e 

outras. 

f. Resultados da avaliação do egresso. 

 

As etapas da avaliação para cada ciclo são: 

1. Preparação, que consiste em: 

a. Composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação). Realizada no 

início do processo, e os membros são revistos em todos os ciclos; 
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b. Atividades para sensibilização da Comunidade Acadêmica sobre todo o 

processo, para tal são realizadas reuniões abertas com os alunos, 

docentes e técnico-administrativos,  

c. Elaboração do projeto de autoavaliação, em que participam os membros 

da CPA e há discussão ao início de cada ciclo. 

2. Desenvolvimento, com as ações: 

a. Elaboração dos instrumentos avaliativos; 

b. Coleta de documentos relativos a todas as dimensões, realizado por meio 

de solicitação dos documentos para as áreas responsáveis e aplicação 

dos instrumentos quantitativos e qualitativos; 

3. Consolidação, por meio: 

a. Da tabulação dos instrumentos avaliativos e análise dos documentos e 

resultados; 

b. Da elaboração de relatórios, sintetizando as potencialidades, fragilidades 

e recomendações para cada dimensão; 

c. Da difusão para a comunidade, por meio de e-mail, páginas eletrônicas, 

“banner” e apresentação em auditório. 

4. Reavaliação do plano para o próximo ciclo, conforme a proposta de melhoria 

contínua. 

Prosseguindo na concretização das etapas do Plano, ao final, é realizado um 

relatório descritivo contendo: 

a) as ações planejadas no pré-projeto de autoavaliação e nesta proposta; 

b) as ações realizadas; 

c) os resultados alcançados em cada uma das dez dimensões definidas na 

Lei 10.861, que estão configuradas em cada uma das proposições que 

formam os três modelos de avaliação apresentados, destacando as 

fragilidades e as potencialidades;  

d) as ações de superação das fragilidades e de aproveitamento das 

potencialidades;  
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e) a descrição de como os resultados obtidos são/estão incorporados no 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa da FIPEN. 

 

8.2.5. PLANEJAMENTO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS A PARTIR 

DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES. 

 
Em decorrência da autoavaliação institucional, coordenada pela CPA – 

Comissão própria de Avaliação e das avaliações realizadas pelo MEC, podem ser 

elencadas diversas melhorias, como: 

 Melhoria na infraestrutura física, de apoio, assim como todo a rede e sistema de 

informações; 

 Implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação; 

 Parceria externa para contribuir com a qualidade de ensino, o cumprimento da 

missão institucional, a maior inserção na comunidade e contribuição social; 

 Maior divulgação do nome FIPEN na região; 

 Promoção da integração entre os alunos no início do semestre; 

 Palestras e cursos oferecidos à comunidade acadêmica; 

 Instalação de computadores, internet, bem como de equipamentos audiovisuais 

nas salas de aula que desprovidas desses recursos; 

 Revisão dos projetos pedagógicos dos cursos; 

 Revisão das condições de acessibilidade, incluindo, elaboração de políticas, 

sinalização, mudanças na infraestrutura, aquisição de elevador e outros; 

 Revisão do PDI e da melhor documentação das práticas institucionais. 

 

8.2.6. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E RELATO INSTITUCIONAL 

A FIPEN, conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65, de 9 de outubro 

de 2014, elabora anualmente, o Relatório de Autoavaliação que contempla as 10 
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dimensões, conforme art. 3º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação. 

A Instituição elabora, periodicamente, também, o Relato Institucional, conforme 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 62, de 9 de outubro de 2014,que contempla: 

 

I – Breve histórico da IES 

II – Conceitos obtidos pela IESnas avaliações externas institucionais e de 

curso 

III – Projetos e processos de autoavaliação 

IV – Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação 

V – Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos 

VI – Processos de gestão 

VII – Demonstração de evolução institucional 
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9. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES. 

 
9.1. COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES COM O 

ESTABELECIDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. 

Os alunos, mesmo antes do ingresso, são orientados, de forma individual, pelo 

corpo técnico-administrativo, professores, coordenação de curso e direção, a fim de 

informá-los sobre o Curso e sobre a Instituição, além de auxiliá-los na organização da 

sua vida acadêmica. No momento da matrícula, seus dados pessoais são cadastrados 

e, posteriormente, atualizados semestralmente. 

Após a definição do Curso e das disciplinas a serem cursadas pelo aluno no 

semestre, são gerados os Diários de Classe, onde o professor registra o conteúdo 

programático, presenças, faltas, dias letivos, notas e resultado final. 

Todos os registros acadêmicos do aluno ficam disponíveis na secretaria geral, 

onde constam: matrículas, mensalidades, notas, disciplinas cursadas e a cursar. 

As orientações aos discentes são repassadas a fim de trazer maior qualidade e 

manutenção dos padrões dos serviços prestados. Quanto aos procedimentos de 

orientação pedagógica e profissional são realizadas atividadese eventos, voltados para 

a área profissional dos cursos, como: trabalhos de conclusão de curso, incentivo à 

pesquisa e apoio ao desenvolvimento de competências para atuação no mercado de 

trabalho e na sociedade, oferta de palestra e atividades e oferta de cursos de extensão. 

 
9.1.1. PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DOS 

DISCENTES REFERENTES À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES 

Para o melhor desenvolvimento acadêmico dos discentes a FIPEN possui os 

seguintes programas: 

 estágios supervisionados, que auxiliam o alunado a aplicar os 

conhecimentos adquiridos  em sala; 

 atividades interdisciplinares orientadas ou extraclasse; 

 visitas técnicas, conforme o desenvolvimento das disciplinas; 
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 programa de monitoria, em que o aluno tem a oportunidade de aplicar 

seus conhecimentos, além de ser estimulado para o ingresso na 

docência.  

 seminários e palestras realizadas pelos alunos, por Professores ou por 

convidados externos. 

 
9.1.2. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO 

A FIPEN possui profissionais responsáveis pelo planejamento, 

acompanhamento e desenvolvimento das ações e políticas pedagógicas. A 

Coordenação dos Cursos, conforme orientação do Diretor Pedagógico e 

acompanhamento da sua Assessoria, realiza semestralmente reunião para discutir: 

a) as dificuldades dos alunos; 

b) propostas pedagógicas e interdisciplinares de ensino; 

c) os resultados da autoavaliação, das avaliações dos órgãos oficiais, 

incluindo-se o ENADE e as possíveis alterações legais relativas às 

diretrizes curriculares dos cursos; 

d) as ementas, conteúdos e a atualização e o aperfeiçoamento geral dos 

Cursos. 

 

Além dos procedimentos citados, a FIPEN mantém, para os Cursos de 

Graduação, programas de apoio e de recuperação de conteúdo. 

 
9.1.3. PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

A FIPEN, preocupada com a necessidade regional, cumpre o seu papel social 

ofertando as seguintes bolsas: 

 Convênios: os convênios, ofertando descontos de até 30% da mensalidade. 

 Mantenedora: os alunos funcionários da Mantenedora têm desconto de 

100% da mensalidade. 
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 Mantenedora: dependentes diretos de funcionários da Mantenedora têm 

desconto de 70% da mensalidade. 

 Bolsa Parcial FIPEN: A FIPEN têm desconto de 30% (trinta e cinco por 

cento) da mensalidade, conforme análise institucional. 

 Bolsas PROUNI: A FIPEN participa do Programa PROUNI desde 2009.  

 Bolsa integral FIPEN: Há algumas outras situações em que a FIPEN 

oferece bolsa de 100%, conforme critério institucional. 

 
9.1.4. CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE. 

Os acadêmicos participam de estudos e atividades de pesquisa por meio da 

elaboração de projetos orientados pelos docentes. 

Os alunos têm acesso ao laboratório de Informática em horário de aula, com 

acompanhamento do professor, além de poderem utilizar o laboratório em qualquer 

horário. Quanto ao uso da Biblioteca, os acadêmicos têm acesso em tempo integral. 

São considerados usuários em potencial, os alunos matriculados, professores e 

técnicos administrativos da FIPEN.  

Além dos programas de apoio mencionados, a IES estimula e oferece a 

oportunidade para o aluno contribuir com suas opiniões das seguintes formas: 

 pela congregação, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, 

didático-científica e disciplinar que, conforme previsão no regimento, 

participam dois representantes do corpo discente escolhidos pelos alunos 

para mandato de l (um) ano; 

 pelos órgãos de organização e representação estudantil; 

 em reuniões com representantes de sala; 

 participação nos processos de autoavaliação da IES. 

 

9.1.5. ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA DO ALUNO 

A FIPEN dispõe de infraestrutura para acompanhamento aos discentes, como 

atendimento pedagógico, psicológico e orientação profissional. Os usuários têm acesso 
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aos Laboratóriosde Informática em horário de aula, com acompanhamento do professor 

e em tempo integral, com a orientação do monitor se necessário.  Quanto ao uso da 

biblioteca, os acadêmicos têm acesso em tempo integral. São considerados usuários 

em potencial, os ex-alunos, alunos matriculados, professores e técnicos-administrativos 

da FIPEN.  

A FIPEN oferece, ainda, para os alunos da Graduação, aulas recuperação de 

conteúdo para Matemática e Oficina de Redação além, de Orientação de Estudo e de 

Carreira e Plantões de Dúvidas das disciplinas. 

 

9.2. FORMA DE ACESSO 

A Forma de acesso aos Cursos da FIPEN sempre respeitam os órgãos 

normativos dos sistemas de ensino e a legislação vigente e variam conforme o tipo de 

Curso: 

a) Livres ou extensionistas, o candidato deve possuir os requisitos mínimos 

exigidos para o ingresso, conforme planejamento. Portanto, poderá 

passar por uma avaliação específica para verificar perfil ou pré-requisito 

necessário ao acompanhamento. Sempre há a divulgação prévia do 

conteúdo, do número de vagas, dos objetivos do Curso e do Corpo 

Docente. 

a) Técnicos: Seguem as diretrizes de inscrição do Ministério da Educação - 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC - EDITAL 

SETEC, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 

Tecnológica – SISUTEC - inscrições para acesso a vagas gratuitas em 

cursos técnicos na forma subsequente.  

b) Graduações possuem processo seletivo para o acesso. No edital são 

divulgados os cursos, as vagas, a duração, as informações sobre  a 

inscrição, horário de atendimento, prazo e local. No edital, constam ainda 

a relação de avaliações e a forma (provas, testes, redação, entrevista ou 

análise de currículo escolar), além dos critérios de classificação e 



                                                         Instituto Paulista de Ensino 

 
Rua Euclides da Cunha, 377 - Centro - CEP 06016-030 – Osasco / SP – Fone: 55 – 11 – 3681-3815 / 0800 771 77 44 

www.FIPEN.com.brwww.FIPEN.edu.br 

152 

desempate e outras informações consideradas úteis. Os critérios e 

normas de seleção e admissão levam em conta os efeitos dos mesmos 

sobre a orientação do ensino médio. 

c) Pós-Graduações possuem processo seletivo para o acesso. No edital, 

são divulgados os cursos, as vagas, a duração, as informações sobre a 

inscrição, como horário de atendimento, prazo e local. No edital consta 

ainda a relação de avaliações e a forma (provas, testes, entrevista, 

análise de projeto ou análise de histórico escolar e ou curricular), além 

dos critérios de classificação e desempate e outras informações 

consideradas úteis.  

 

9.3. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Visando atender às novas demandas da vida acadêmica, favorecer a 

interdisciplinaridade e o amadurecimento do alunado, o sistema de avaliação de 

aprendizagem passou a ser constituído pelas avaliações seguintes: 

 

Avaliação de Aprendizagem feita pelo Professor da Disciplina - (de 0 a 7 pontos) 
Assim, 70% da nota final é da responsabilidade do professor. Desses 7 pontos, o professor 
destina 1,5 ponto para o fator COMPROMETIMENTO DO ALUNO, considerando a 
assiduidade do aluno às aulas, o envolvimento com a disciplina, o conhecimento com outras 
leituras e o cumprimento da agenda acadêmica no prazo definido pelo professor. 

Avaliação de Aprendizagem Interdisciplinar – Oficinas Profissionalizantes (de 0 a 2,5 
pontos). 
Durante o semestre letivo, os alunos, orientados por um professor, têm a oportunidade de 
realizarem pesquisas científicas, tabularem e interpretarem dados, refletirem e discutirem em 
equipe sobre um determinado fenômeno. 
 
A pesquisa e a produção científica pressupõem o processo seguinte:  

a. Definição do assunto ou tema central;  
b. Escolha e delimitação do subtema de estudo;  
c. Formulação do problema de pesquisa;  
d. Enunciação da hipótese que explica o problema formulado;  
e. Determinação dos objetivos geral e específicos;  
f. Exposição da justificativa para a realização da pesquisa;  
g. Definição da metodologia;  
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h. Composição do quadro teórico estabelecendo o ponto de vista dos pesquisadores; 
i. Coleta e tratamento dos dados; 
j. Análise e interpretação dos resultados;  
k. Conclusão: refutação ou confirmação da hipótese, produzindo conhecimentos que ampliarão, 

aprofundarão ou modificarão o conhecimento já existente;  
l. Redação do artigocientífico;  
m. Apresentação do trabalho durante a semana de apresentação das Oficinas Profissionalizantes.  

 
As Oficinas Profissionalizantes permitem que: seja alcançada a interdisciplinaridade, uma vez 
que: 

1. Os temas envolvem o referencial teórico de várias disciplinas;  
2. O aluno desenvolva a capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente acadêmico;  
3. O aluno faça o relacionamento entre o mundo acadêmico e o profissional, uma vez que ele 

trabalha com situações reais;  
4. O aluno desenvolva a capacidade de transferir conhecimentos do ambiente acadêmico para o 

ambiente de trabalho;  
5. O aluno desenvolva os requisitos para ocupar a liderança, revelando-se um profissional flexível 

e adaptável;  
6. O aluno aprenda a se conduzir no caminho da pesquisa científica;  
7. O aluno desenvolva a competência científica para atuar na administração das organizações, 

além de desenvolver atividades específicas da prática profissional;  
8. O aluno desenvolva a competência para trabalhar em equipe;  
9. O aluno e o professor trilhem o caminho da inovação e da mudança;  
10. O aluno e o professor construam conhecimentos; 
11. O aluno e o professor divulguem as suas produções científicas para a comunidade, publicando 

seus artigos. 

 
Por essa importante dinâmica, são atribuídas às oficinas profissionalizantes (25% da nota do 
semestre), ou seja: 2,5 pontos, distribuídos, conforme demonstrado a seguir: 
 
Avaliação do tópico pelo professor da disciplina (até 1 ponto) 
Os professores, ao avaliarem a resolução dos tópicos propostos, atribuem uma das seguintes 
pontuações: zero (0), meio(0,5), ou um (1) ponto. 
 
Avaliação da equipe (até 0,5 ponto) 
As equipes fazem a avaliação da participação dos seus membros e atribuirão uma das 
seguintes pontuações a cada membro: zero (0), ou meio(0,5). 
 
Avaliação das apresentações e fechamento (até 1 ponto) 
Pelas apresentações das equipes, fechamento do caso, discussão e elaboração das 
conclusões finais, os professores designados pelo coordenador das oficinas atribuem às 
equipes, uma das seguintes pontuações: zero(0), meio(0,5), ou um (1) ponto. 
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Autoavaliação (até 0,5 ponto). 
Considerando o interesse manifestado pelos alunos, foi instituída, em 2007, a avaliação que o 
aluno faz do seu próprio desenvolvimento ao longo do semestre letivo em cada uma das 
disciplinas. Estimulados por perguntas constantes em um formulário, os alunos refletem sobre 
a sua atitude e comportamento em relação ao volume de leitura e pesquisa que realizou, 
sobre a sua participação nas equipes de trabalho e sobre a produção realizada ao longo do 
semestre. O professor lê a auto avaliação do desenvolvimento do aluno e atribui-lhe uma 
pontuação entre 0 e 0,5. Para essa avalição são destinados 5% da nota final de cada 
disciplina. 

 
9.4. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS E CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA. 

A FIPEN objetiva formar egressos que priorizem a valorização do ser humano 

como integrante de uma sociedade constituída e organizada, com conhecimentos 

técnico-científicos bem consolidados, princípios éticos, morais e profissionais e que 

sejam agentes disseminadores desses conhecimentos perante a comunidade. Espera-

se que, ao final dos cursos, eles tenham condições, não apenas de estarem bem 

inseridos no mercado de trabalho, mas de intervir, de forma colaborativa e cidadã, na 

sociedade, e que valorizem o aprendizado contínuo, a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável. 

Anualmente, depois de obter os dados de inserção do mercado de trabalho dos 

egressos, esses dados são: a) tabulados e apresentados em um relatório e b) 

transformados em um banco de dados para acompanhamento.  
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10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 

SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

 
10.1. COERÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA APRESENTADA PELA 

IES COM O ESTABELECIDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. 

 

Sendo a FIPEN, uma das unidades de ensino pertencentes ao grupo FASE 

Educação e Cultura LTDA, sua sustentabilidade financeira, considerada primordial para 

a sua longevidade, é alcançada, conforme demonstrativo a seguir: 

 

Resultados Previstos Fase Educação e Cultura LTDA. 

 
 

Resultados

Receitas 2014 2015 2016 2017 2018

Anuidade/Mensalidade (+) 9.232.894,64   9.311.293,65     9.143.254,89     9.280.403,71     9.466.011,79     

Bolsas (-) 300.644,88-      326.144,40-         297.725,99-         302.191,88-         308.235,72-         

Inadimplência (-) 276.986,84-      279.338,81-         274.297,65-         278.412,11-         283.980,35-         

Despesas

Acervo Bibliográfico (-) 11.010,07-         11.320,58-           10.903,18-           11.066,73-           11.288,06-           

Aluguel  (-) 1.016.317,08-   1.139.350,22-     1.006.449,92-     1.021.546,67-     1.041.977,60-     

Encargos  (-) 1.228.647,29-   1.075.934,76-     1.216.718,68-     1.234.969,46-     1.259.668,85-     

Equipamentos  (-) 125.834,27-      214.135,86-         124.612,57-         126.481,76-         129.011,40-         

Eventos  (-) 96.555,39-         180.442,27-         95.617,96-           97.052,23-           98.993,28-           

Investimento (compra de imóvel)  (-) -                     -                       -                       -                       -                       

Manutenção  (-) 280.956,93-      716.664,59-         278.229,19-         282.402,63-         288.050,68-         

Mobiliário  (-) 21.139,96-         51.642,37-           20.934,71-           21.248,74-           21.673,71-           

Pessoal Adminstrativo  (-) 1.099.630,71-   880.480,32-         1.088.954,69-     1.105.289,01-     1.127.394,79-     

Pagamento Professores  (-) 2.565.805,00-   2.054.454,08-     2.540.894,27-     2.579.007,69-     2.630.587,84-     

Pesquisa e extensão  (-) 52.666,58-         98.423,06-           52.155,25-           52.937,58-           53.996,33-           

Treinamento  (-) 26.333,29-         49.211,53-           26.077,63-           26.468,79-           26.998,17-           

Totais

Receitas 8.655.262,93   8.705.810,44     8.571.231,25     8.699.799,72     8.873.795,71     

Despesas 6.524.896,57-   6.472.059,64-     6.461.548,06-     6.558.471,28-     6.689.640,71-     

Total Geral 2.130.366,36   2.233.750,80     2.109.683,19     2.141.328,43     2.184.155,00     

Previsto
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Resultados Previstos FIPEN. 

 
 

 

A FIPEN, por pertencer ao grupo educacional Fase Educação e Cultura tem o 

objetivo de levar a educação, conhecimento de qualidade, motivando seus alunos a 

serem empreendedores e ajudar o desenvolvimento regional, com uma formação 

humanista, holísticas e cidadã, com uma proposta diferenciada. 

Resultados

Receitas 2014 2015 2016 2017 2018

Anuidade/Mensalidade (+) 626.669,81  679.936,74  724.132,63  789.304,56  844.555,88  

Bolsas (-) 119.067,26-  129.187,98-  137.585,20-  149.967,87-  160.465,62-  

Inadimplência (-) 7.614,04-       8.261,23-       8.798,21-       9.590,05-       10.261,35-     

Despesas

Acervo Bibliográfico (-) 7.020,00-       7.616,70-       8.111,79-       8.841,85-       9.460,78-       

Aluguel  (-) 38.880,00-     42.184,80-     44.926,81-     48.970,23-     52.398,14-     

Encargos  (-) 86.266,05-     93.598,66-     99.682,57-     108.654,01-  116.259,79-  

Equipamentos  (-) 14.040,00-     15.233,40-     16.223,57-     17.683,69-     18.921,55-     

Eventos  (-) 6.480,00-       7.030,80-       7.487,80-       8.161,70-       8.733,02-       

Investimento (compra de imóvel)  (-) -                 -                 -                 -                 -                 

Manutenção  (-) 9.152,18-       9.930,11-       10.575,57-     11.527,37-     12.334,29-     

Mobiliário  (-) 5.400,00-       5.859,00-       6.239,84-       6.801,42-       7.277,52-       

Pessoal Adminstrativo  (-) 51.851,76-     56.259,16-     59.916,01-     65.308,45-     69.880,04-     

Pagamento Professores  (-) 210.182,62-  228.048,15-  242.871,28-  264.729,69-  283.260,77-  

Pesquisa e extensão  (-) 14.040,00-     15.233,40-     16.223,57-     17.683,69-     18.921,55-     

Treinamento  (-) 5.940,00-       6.444,90-       6.863,82-       7.481,56-       8.005,27-       

Totais

Receitas 499.988,50  542.487,53  577.749,22  629.746,65  673.828,91  

Despesas 449.252,61-  487.439,08-  519.122,62-  565.843,66-  605.452,72-  

Total Geral 50.735,89     55.048,44     58.626,59     63.902,99     68.376,20     

Previsto


