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I. INTRODUÇÃO
Caro Aluno,
Na busca de constante aperfeiçoamento e atualização, e objetivando
facilitar seu dia a dia, apresentamos-lhe o Manual do Acadêmico.
Neste manual, contemplam-se informações que o ajudarão a melhor
direcionar suas atividades acadêmicas.
Ressaltamos que as proposições estão de acordo com o Regimento da
Instituição e com a fundamentação teórico-metodológica de sua
Proposta Pedagógica.
Essas estratégias materializam os princípios abaixo, que dão
identidade às Faculdades Integradas Pitágoras:
• Missão
Formar profissionais capacitados para ingressar no mercado de
trabalho, buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como
suporte para as relações interpessoais.
• Visão
Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das
transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo
ensino – aprendizagem e das relações entre as pessoas.
• Valores
√ Ética nas relações;
√ Trabalho coletivo;
√ Melhoramento contínuo;
√ Abertura para o novo.
√ Diretrizes
√ Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas;
√ Competência de todos os envolvidos no trabalho;
√ Integração com a comunidade;
√ Relações de parceria.
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II. ORGANOGRAMA
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III. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Para acesso às dependências da faculdade, o aluno passará, na portaria, pela
catraca biométrica, que fará a leitura de sua impressão digital.
O acesso às salas de aula deverá ocorrer no início do horário ou no intervalo
entre as aulas, a fim de não se interromperem os trabalhos em andamento.
Durante as aulas, o telefone celular deverá ser mantido no modo silencioso,
para não perturbar a atenção e concentração nos trabalhos de alunos e professores.
Os turnos de aulas funcionam nos seguintes horários:
• Matutino: das 7h30min às 12h.
• Vespertino: das 13h30 min às 18h.
• Noturno: das 19h às 22h40 min.
• Matrícula
A matrícula nas FIPMoc é feita em regime semestral, por período e de acordo
com o Calendário Escolar, permitindo-se até 02 (duas) dependências.
Alunos com mais de 02 (duas) dependências só poderão matricular-se no
período seguinte se se matricular também nas dependências, em horário
oposto ao da matrícula regular. Nesses casos, deverão procurar o coordenador
de curso para a emissão da guia de matrícula. Somente mediante esse
documento a matrícula será efetivada.
As FIPMoc reservam-se o direito de não oferecer horários especiais em caso
de dependência.
No início do período letivo, o aluno deverá verificar, na Secretaria Geral da
Instituição, se seu requerimento de matrícula foi corretamente processado.
O aluno que não renovar sua matrícula dentro do período estipulado no
calendário escolar será considerado desistente, ou seja, perderá direito à vaga
e, portanto, à continuidade de seu curso.
Para renovar sua matrícula, o aluno deverá estar em dia com o pagamento do
semestre letivo. A matrícula do aluno somente terá efeito após o pagamento da
1ª parcela do semestre de referência.
Não é permitida a matrícula “por disciplina”, exceto nos casos de adaptação
e/ou dependência.
Para apresentação de Monografia, é necessária a plena regularidade
contratual e acadêmica.
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• Aproveitamento de Estudos (dispensa de disciplinas/módulos)
O aluno que cursou alguma disciplina/módulo do currículo de seu curso em
outra instituição de ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida,
julgando haver identidade entre a disciplina/módulo cursada e aquela por
cursar, poderá requerer sua dispensa, no período estabelecido no calendário
escolar, desde que haja equivalência de conteúdo e carga horária.
O requerimento deverá ser apresentado na Secretaria Geral da Instituição,
juntamente com os seguintes documentos:
a)histórico escolar, emitido pela instituição de origem, constando nota,
carga horária das disciplinas/ módulos e situação no ENADE.
b) programa(s) da(s) disciplina(s)/ módulo(s) cursada(s).
• Cancelamento de Matrícula/ Transferência/ Trancamento
O cancelamento de matrícula significa desligamento do aluno da Instituição,
sem direito a transferência.
Em caso de desistência de matrícula por parte do aluno antes do início do
semestre letivo contratado, ou até em SETE DIAS CORRIDOS após seu início,
será devolvido ao aluno 80% do valor pago na matrícula, e 20% será retido, a
título de custo operacional. Depois desse prazo, não haverá devolução de
nenhum valor.
O aluno poderá desligar-se da Instituição em qualquer momento, observando-se o disposto na Cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais.
A transferência é o ato em que o aluno regularmente matriculado se transfere para outra IES, onde irá continuar seus estudos.
O trancamento é o ato em que o aluno regularmente matriculado e não
inadimplente requer que sua vaga seja reservada para retorno posterior, no
limite de um ano, a contar da solicitação.
O pedido de trancamento deve ser renovado semestralmente, mediante
matrícula.
É de responsabilidade do acadêmico ficar atento ao calendário de matrículas, para renovação de trancamento ou retorno à atividade acadêmica.
É vedado o trancamento no 1º período do curso.
O simples fato de o aluno deixar de frequentar as aulas não o desobriga do
pagamento integral das parcelas contratadas. Para isso, deverá preencher
requerimento solicitando o desligamento por transferência ou trancamento.
Somente terão validade se requeridos por escrito pelo aluno/contratante,
mediante requerimento próprio da Instituição, observadas as disposições
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legais e do Regimento Interno.
• Transferências
As FIPMoc, no limite das vagas existentes, aceitam transferências de alunos
provenientes de cursos idênticos ou afins mantidos por estabelecimentos de
ensino superior, nacionais ou estrangeiros, autorizados ou reconhecidos, feitas
as necessárias adaptações curriculares, em cada caso, de acordo com as disposições legais vigentes, normas oficiais superiores e o disposto no Regimento.
As adaptações obedecem ao princípio geral de que processos quantitativos
e formais não se sobrepõem à consideração mais ampla da integração dos
conhecimentos e habilidades inerentes ao curso no contexto da formação
cultural e profissional do estudante.
O exame da situação de cada transferido é feito pela Coordenação de Curso,
em processo individualizado.
O exame da documentação apresentada pelo candidato à transferência
permitirá a dispensa do cumprimento de disciplinas já cursadas com aprovação.
A juízo do Diretor Acadêmico, o aluno transferido poderá ser dispensado de
cursar disciplina/módulo que tenha equivalente valor formativo a outra já
cursada por ele com aprovação, na Instituição de origem.
• Serviços específicos e/ou especiais
O aluno que desejar solicitar: Declarações; Diploma; Histórico Escolar;
Planos de Curso; Certificado de Curso de Extensão e Pós-graduação;
Aproveitamento de Estudos, Segunda Via da Identidade Escolar; Inscrição para
o Processo de Transferência e demais serviços deverá preencher requerimento
próprio, colher o “nada consta” do Setor Financeiro e Biblioteca, procurar o
Setor de Taxas, no horário das 7h às 22h, efetuar o pagamento e, em seguida,
protocolar na Secretaria Geral. Os valores são determinados pela direção da
instituição e constam em anexo ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais.
• Frequência
O aluno deverá frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
atividades programadas para cada semestre letivo, sendo reprovado aquele
que não atingir esse limite.
Situação especial de frequência
I - O abono de faltas não tem amparo legal. O Conselho Nacional de Educação
prevê, contudo, que, em determinadas situações, a frequência pode merecer
tratamento especial, o que gerou legislação específica, que abrange,
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basicamente, quatro aspectos:
- Decreto-lei 715/69 e Decreto 85.587/80: consideram as situações, respectivamente, dos reservistas e dos militares da reserva convocados para serviço
ativo.
- Decreto 69.053 e Portaria 233: referem-se à participação do aluno em atividades esportivas, científicas e artísticas de caráter oficial.
- Decreto-lei 1044/69: alude aos portadores de determinadas afecções
orgânicas (esclarecidas no item II).
- Lei Federal 6202/75: menciona situação da aluna gestante.
II - O Decreto-lei 1044/69 estabelece tratamento especial para alunos portadores de determinadas afecções orgânicas, os quais podem ter sua frequência
substituída por trabalhos a serem feitos em casa, desde que, ao exame médico,
considere-se que a capacidade de aprendizagem não esteja prejudicada, sendo
essenciais:
• a transitoriedade do problema patológico;
• a conservação ou permanência da capacidade de aprender;
• o acompanhamento por meio de trabalhos, o que implica concessão a priori
do benefício;
• o entendimento prévio entre instituição e aluno;
• duração que permita a compensação das ausências por exercícios domiciliares e que não prejudique a continuidade do processo pedagógico de aprendizagem.
III - Enquadram-se na situação especial de frequência alunos impossibilitados
de comparecer às aulas por um período de, no mínimo, dez dias e, no máximo,
vinte dias. Períodos de afastamento inferiores a dez dias, segundo o Conselho
de Educação são automaticamente enquadrados na prerrogativa legal que
permite a ausência de até 25% do total das aulas.
IV - Quanto à situação da aluna gestante, o sistema de Licença-Maternidade
exige-lhe que, a partir do 8º mês de gestação, protocole o atestado médico na
Secretaria Geral das FIPMoc. Isso lhe garante um prazo de 90 dias para exercer
suas atividades em domicílio.
* Esse tratamento especial não dá à aluna o direito de se afastar totalmente
da instituição e, sim, apenas de realizar suas atividades acadêmicas avaliativas
em regime especial diverso do Calendário Acadêmico.
* Caso a gestante não possa fazer as provas e o Exame Final nas datas
constantes do Calendário de Atividades Acadêmicas, deverá solicitar, mediante
requerimento na Secretaria Geral, a marcação de outras datas.
* Para o enquadramento em situação especial de frequência, o aluno

9
deverá protocolar o requerimento na secretaria das FIPMoc (imediatamente
após seu afastamento).
• 2ª chamada
O aluno que, por alguma razão, não estiver presente no dia da prova P1 fica
sujeito aos seguintes procedimentos, conforme o caso:
I – Preenchimento do requerimento para prova de segunda chamada.
II – Pagamento da taxa de prova de segunda chamada, junto ao setor de
taxas.
• Em hipótese alguma haverá 2º chamada da prova P2.
• Prova Final
Para todos aqueles que não conseguirem alcançar o mínimo de 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento, independentemente de participação
ou não em atividades de segunda chamada, será oferecido o Exame Final, em
data pré-estabelecida no calendário escolar.
A nota obtida no Exame Final elimina todas as notas que foram alcançadas
pelo aluno no período letivo.
O mínimo exigido para aprovação no exame é o mesmo do período letivo. A
nota é substituída por aquela obtida em nova avaliação até o limite de 60
(sessenta pontos).
Em hipótese alguma haverá 2º chamada da prova final.
A prova final será aplicada em data prevista no calendário acadêmico.
• Sistema Intranet
O aluno deverá consultar seu aproveitamento escolar e frequência no
decorrer do semestre somente via Internet, fazendo uso da senha distribuída
pela secretaria. Caso o aluno perca ou esqueça sua senha, deverá solicitar a 2ª
via por meio de requerimento.
Ao final de cada semestre, o aluno deverá imprimir seu boletim e conferir seu
resultado final. Caso haja alguma divergência, deverá procurar o professor ou
coordenador de seu curso, antes do encerramento do semestre letivo.
O aluno pode utilizar o sistema para emitir comprovante de matrícula,
dentro do período estabelecido para a renovação.
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• Pagamento Semestralidade Escolar
Parcelas - As parcelas da semestralidade são pagas mediante boleto bancário, emitido e entregue ao aluno via postal, por e-mail (quando atualizado) ou
SMS. Caso o aluno não o receba, deve procurar o Setor de Atendimento
Financeiro para resgatá-lo ou efetuar o pagamento mediante recibo, a fim de
não incorrer em encargos por atraso. Os boletos estão também disponíveis na
opção tesouraria, na intranet.
Pagamento - Até a data de vencimento fixada no boleto, o pagamento
poderá ser efetuado em qualquer agência bancária. Após o vencimento,
somente nas agências do Banco HSBC. Após a data de vencimento, haverá
incidência de correção, multa e juros, conforme previsto no Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais. Após vencimento, incide também correção
monetária. Não há isenção de encargos em razão de eventual não recebimento
de boleto, devendo o responsável utilizar os meios alternativos para obtê-lo,
caso não receba via correios ou em sala de aula.
Modalidades de Auxílio Financeiro aos Acadêmicos
FIES - É o “Programa de Financiamento Estudantil”, mantido pelo governo
federal, por intermédio do Ministério da Educação e gerido pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE); tem como agentes financeiros a
Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, conforme a lei 10.260/2001.
As inscrições são feitas de acordo com calendário divulgado pelo MEC,
mediante a disponibilização de recursos. As FIPMoc somente atuam na conferência das informações prestadas pelo candidato, sendo verificadas as ocorrências ou não de erro, omissão ou inveracidade das informações. Recomenda-se a
leitura atenta das informações no momento da inscrição. Sua vigência é a partir
do semestre em que o acadêmico for aprovado no FIES, devendo ser renovado
semestralmente pelo acadêmico, mediante aditamento contratual, realizado
por intermédio do SISFIES (sisfiesportal.mec.gov.br). Maiores informações
podem ser obtidas pelo site sisfiesportal.mec.gov.br, ou em nosso departamento próprio.
PROUNI - É o “Programa Universidade para Todos”, mantido pelo governo
federal, por intermédio do Ministério da Educação (MEC), e destina bolsas de
estudo integrais e parciais (100%, 50%) a alunos que atendam aos critérios
sócio-econômicos e de rendimentos escolares nos termos de sua regulamentação. Não há contrapartida financeira. Maiores informações podem ser obtidas
pelo site www.mec.gov.br/prouni, ou em nosso departamento.
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Oferecemos, também, financiamento estudantil CREDFIP-percentual de
50%, para os alunos ingressantes no 1º período. As vagas são limitadas, e os
interessados devem apresentar documentação para análise sócioe-conômica.
• Representação Estudantil
O órgão de representação estudantil na Instituição é o Diretório Acadêmico.
A composição, as atribuições, a organização e o funcionamento do Diretório
Acadêmico são fixados em seu Estatuto, elaborado pelo próprio órgão estudantil.
O exercício de função no Diretório Acadêmico não dispensa o estudante da
frequência nem de cumprir qualquer outra obrigação relativa às atividades
escolares.
É vedado ao Diretório Acadêmico: promover ações, manifestações ou propaganda de caráter político-partidário e quaisquer atos identificados como
preconceito ou discriminação legalmente vedada ou socialmente repudiada.
As reuniões do Diretório não podem prejudicar os trabalhos escolares,
devendo realizar-se fora do horário normal das aulas.
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IV. PROPOSTA PEDAGÓGICA
Processo Ensino – Aprendizagem
√ Conceito: aprender é construir significados
√ Ponto de partida: concepções prévias dos alunos
√ Processo dialético/ ressignificação de conceitos
O processo ensino–aprendizagem nas FIPMoc diferencia-se do modelo
tradicional, substituindo-se a aula expositiva por metodologias ativas: o Projeto
Interdisciplinar e a APA (Atividade de Produção para Aprendizagem), utilizandose os Atos de Escrita Acadêmica.
• Projeto Interdisciplinar
As Faculdades Integradas Pitágoras (FIPMoc), objetivando romper com a
fragmentação do conhecimento, criaram e inseriram em seu projeto pedagógico o Projeto de Pesquisa Interdisciplinar.
O Projeto Interdisciplinar compreende três dimensões: a pedagógica, a
científica e a social, aliando ensino, pesquisa e extensão.
Do ponto de vista pedagógico, o Projeto implica uma postura que tem como
princípio integrar as disciplinas, tornando-as mais atraentes para os acadêmicos, aproximando-os, o mais possível, da realidade social e das exigências do
mercado de trabalho.
Do ponto de vista da iniciação científica, o Projeto prevê o processo de
inserção do acadêmico em atividades de leitura e escrita, utilizando a linguagem
científica.
Quanto à dimensão social, o Projeto ultrapassa os muros da faculdade e
envolve atores da comunidade, permitindo que a instituição dê sua contribuição
para os avanços sociais.
O Projeto consta das seguintes etapas:
1. Atividade desencadeadora (todos os professores do período)
2. Organização da pesquisa (a cargo do tutor)
3. Exploração teórico-prática (todos os professores do período)
4. Sistematização (todos os professores do período)
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Atividade Desencadeadora

Exploração
dos Objetos

Apresentação
de objetos
de estudo

Perguntas
Gerais

Perguntas
Específicas

?

O desencadeamento do Projeto Interdisciplinar é um dos momentos mais
importantes para seu sucesso. Nele, o coordenador, junto com o tutor e,
preferencialmente, com todos os professores do período, apresentam aos
alunos o objeto a ser estudado.
O desencadeamento do Projeto Interdisciplinar deve adotar a sequência:
a) Apresentação do tema escolhido.
b) Apresentação dos objetos de estudo.
c) Apresentação dos professores, que deverão falar um pouco de suas
disciplinas, relacionando-as ao tema apresentado.
d) Divisão da turma em grupos (máximo de 05 alunos).
e) Distribuição das ementas de todas as disciplinas para cada equipe.
f) Escolha de um nome para a equipe.
g) Escolha do representante da equipe.
h) Escolha de um dos objetos pelo representante de cada equipe.
Organização da pesquisa
Nas oficinas de tutoria, o professor tutor deve construir o cronograma de
atividades junto aos alunos para, a partir daí, começar o desenvolvimento da
pesquisa. Cada professor deve acompanhar a execução do cronograma
proposto.
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Exploração Teórico-prática
Nessa fase, cada professor deve buscar, com sua turma, respostas para os
questionamentos específicos elaborados na fase desencadeadora. Essa busca
deve ser feita por meio de: leituras, debates, experimentos, visitas técnicas.
Sistematização
As atividades realizadas devem ser registradas em sala de aula, utilizando os
Atos de Escrita Acadêmica.
É importante ressaltar que os estudos podem ser publicados por um ou mais
estudantes que tenham interesse em transformar o trabalho em um artigo
científico. Podem ser aproveitados os estudos realizados, uma vez que eles são
de propriedade dos alunos daquele período, e a escrita de um artigo científico
constitui um novo trabalho. Para isso, ele deverá ter ajuda de um professor e do
tutor, que serão seus orientadores.

• APA – Atividade de Produção para Aprendizagem
A APA é um tipo de metodologia ativa utilizada em todos os cursos das
FIPMoc.
Ela permite a interação entre professor, acadêmicos, objetos do conhecimento.
Como aula invertida, ela exige que o acadêmico estude antecipadamente o
item a ser abordado; e, como aula operatória, que ele utilize os atos de escrita
acadêmica.
A APA é uma estratégia que visa ao desenvolvimento das habilidades de
leitura, interpretação, participação no trabalho em grupo, expressão oral e
escrita.
É um instrumento de construção do conhecimento eficaz, que pode ser utilizado constantemente pelo Professor, em sala de aula, com a turma dividida em
grupos de, no máximo, 5 (cinco) alunos.
Ela possibilita a definição clara dos conceitos básicos de cada disciplina e
utilização da bibliografia básica apresentada no Plano de Ensino.
• Atos de Escrita Acadêmica
ATOS DE ESCRITA ACADÊMICA são um mecanismo textual representado por
VERBOS cuja semântica constitui um comando que orienta a elaboração da
resposta a uma questão proposta; essa elaboração é consequente do tipo de
operação mental e de texto que o estudante deve desenvolver e executar.

15
Direcionadores dos propósitos do ensino, os ATOS DE ESCRITA ACADÊMICA
conferem objetividade, clareza e organização tanto ao trabalho em sala de aula,
como em situações de aferição do conhecimento. Isso quer dizer que AULA e
AVALIAÇÃO têm de falar a mesma linguagem, num movimento de interação e
convergência dos propósitos, o que gera coerência no trabalho pedagógico.
A atenção aos ATOS DE ESCRITA ACADÊMICA contribui para o adequado
estímulo e desenvolvimento das HABILIDADES para a almejada aquisição de
COMPETÊNCIAS.
Propõe-se, a partir de agora, apresentar uma conceituação simples e prática
dos mais frequentes e úteis desses ATOS.
1. ANALISAR: consiste em examinar algo (concreto ou abstrato), em suas
partes constituintes, sob uma delimitação. Pressupõe os seguintes
esclarecimentos:
• a identificação do fato / elemento / fenômeno / objeto etc. examinado (O
QUÊ);
• a explicação (COMO);
• a justificativa (POR QUÊ)
Obs: Outras circunstâncias que se fizerem necessárias são acrescentadas
(QUANDO?; PARA QUÊ?; ONDE? etc.).
2. CALCULAR: é determinar uma quantidade, quantia, medida e similares,
mediante a realização (e registro) de uma operação, ou uma combinação de
operações, com números e/ou símbolos matemáticos.
3. CONFRONTAR: consiste em examinar duas (ou mais) afirmações / ideias /
situações/ opiniões / ocorrências / fatos / fenômenos etc., identificando – com
esclarecimentos – ponto(s) e aspecto(s) que os/as contrapõe(m), e os efeitos
disso.
4. COMPARAR: é examinar simultaneamente dois (ou mais) elementos,
situações, fatos, imagens, seres, objetos, dados etc., com a intenção de conduzir
uma observação organizada sobre as diferenças e semelhanças.
5. DESCREVER: é decompor algo em partes / aspectos apresentando
simultaneamente suas características, funções e demais elementos que
contribuam para sua identidade – (COMO É).
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6. DIFERENCIAR: é perceber e estabelecer distinções entre dois (ou mais)
elementos (concretos ou abstratos), sob uma orientação / perspectiva,
apresentando os fatores que determinam essas distinções, ou seja, implica
identificar e detalhar os aspectos e as circunstâncias responsáveis pela
diferenciação e/ou que para ela contribuem.
(Obs: Considere-se, aqui, o que é DIFERENTE, sem ser OPOSTO /
CONTRÁRIO).
7. ELABORAR: é organizar os momentos, passo a passo, de um
procedimento, uma tarefa, um planejamento etc., de acordo com a respectiva
estrutura formal de cada um.
8. EXPLICAR: constitui um dos momentos da ANÁLISE; é portanto, mais
simples que ela. Consiste em tornar claro, compreensível algo circunstancial ou
essencialmente complexo, de difícil entendimento, mediante o esclarecimento
do processo de funcionamento, ocorrência e/ou produção de algo. É dizer
COMO o elemento em questão ocorreu / ocorre, foi / é feito.
9. FUNDAMENTAR: é apoiar, comprovar, mostrar em que se baseia uma
ideia, um fato, um procedimento, recorrendo a leis, normas, consensos,
argumentos de autoridade etc.
10. JUSTIFICAR: também constitui um dos momentos da ANÁLISE, sendo,
portanto, mais simples que ela. Consiste em apresentar o(s) motivo(s), a(s)
razão/razões, o(s) fundamento(s) responsável / responsáveis pela ocorrência,
existência de um(a) – ou mais de um (a) – fato, realidade, fenômeno, atitude,
ação, ideia etc.; é demonstrar aquilo que legitima uma realidade estabelecida; é
dizer POR QUE algo ocorreu ou é / ficou assim.
11. PROPOR / APRESENTAR PROPOSTA: consiste em expor / explanar um
modo de agir a título de sugestão para uma situação / questão estabelecida. É
sugerir uma linha de conduta, de procedimento, de medidas, de
encaminhamentos, com o devido respaldo científico pertinente ao assunto
tratado.
(Obs: Se a proposta consistir em uma sequência numerosa de ações, é mister
delimitar a quantidade – “Apresente duas propostas...” / Proponha três
medidas...” etc.).
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12. RELACIONAR: consiste em estabelecer um vínculo, uma ligação entre
dois (ou mais) elementos, fatos, ideias, processos, termos, fenômenos etc. A
relação se estabelece quando há algum fator que une esses aspectos – na
realidade e/ou na mente.
(Obs: Não se deve confundir este sentido do verbo “relacionar” com o de seu
homônimo, que significa “fazer uma lista, uma relação, um rol, uma
enumeração, uma sequenciação”).
13. REPRESENTAR: é transpor para uma linguagem não verbal (desenho,
gráfico, esquema, tabela etc.) uma realidade expressa / proposta em linguagem
verbal.

Sistema de Avaliação
A concepção de avaliação que norteia o processo de ensino–aprendizagem é
a mediadora.
- Critérios de Avaliação:
Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar estão dispostos no
Regimento Interno das FIPMoc. O referido Regimento dispõe o seguinte:
- Aproveitamento escolar
O aproveitamento escolar do aluno em cada disciplina/módulo/semestre é
avaliado por meio das atividades escolares e da assiduidade. A avaliação é
expressa em conceitos comparados a uma escala de valores, como mostra o
quadro a seguir:
CONCEITOS ESCALA DE VALORES CORRESPONDENTES
A

90 a 100 pontos

B

80 a 89 pontos

C

70 a 79 pontos

D

60 a 69 pontos

E

0 a 59 pontos
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O aluno que obtiver o conceito E (insuficiente) ao final do semestre letivo
estará automaticamente reprovado na disciplina/ módulo.
A avaliação do aproveitamento é feita por meio de tarefas avaliativas e de
provas.
Cada tarefa é analisada pelo professor e comentada, passando a compor o
dossiê do aluno.
As provas correspondem a 60% (sessenta por cento) das atividades
desenvolvidas no semestre. As tarefas avaliativas correspondem a 40%(
quarenta por cento).
Na verificação do aproveitamento escolar, o professor tem liberdade de
formulação de questões e autoridade de julgamento, cabendo recurso de sua
decisão conforme previsto no Regimento.
O professor tem o prazo de até 5 (cinco) dias para lançar na Intranet
Acadêmica os resultados das avaliações.

• Instrumentos de Avaliação e Distribuição de Pontos
Avaliação formativa
Atividades avaliativas no decorrer do semestre:
• APA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
• Projeto Interdisciplinar ----------------------------------------------------------------------- 20
• P1: Prova discursiva (utilizando os Atos de Escrita Acadêmica) --------------- 35
Avaliação somativa
• P2: Prova de múltipla escolha ---------------------------------------------------------------25
Total --------------------------------------------------------------------------------------------------100

19
V. SERVIÇOS
• Biblioteca
As FIPMoc possuem uma Biblioteca Universitária, que oferece recursos e
serviços de suporte aos programas acadêmicos da Instituição. Reúne o acervo
bibliográfico destinado ao ensino e à pesquisa nas Faculdades.
Nas dependências da Biblioteca Universitária não é permitido fumar ou
consumir alimentos, nem usar telefone celular ou similares.
• SAP – Serviço de Atendimento Psico-pedagógico
Atende aos discentes em situações emocionais que possam surgir no
decorrer de sua vida acadêmica. Envolve acompanhamento psico-pedagógico
individual e/ou grupal aos acadêmicos, bem como a intervenção em situações
de problemas psico-afetivos, relacionais e institucionais que apresentem algum
comprometimento no processo de formação pessoal e profissional.
• Ouvidoria
A Ouvidoria é uma ferramenta de comunicação que se coloca como elo entre
a comunidade e os gestores das FIPMoc na tomada de consciência dos pontos
que devem ser melhorados, assim como os procedimentos que devem ser
alterados para que se preste um melhor serviço à comunidade
Além da atividade rotineira do setor, como os atendimentos por telefone ou
e-mail, a Ouvidoria realiza atendimentos pessoais e encaminhamentos diversos.
• Laboratórios
Para utilização dos vários laboratórios das FIPMoc, o acadêmico deve seguir
as normas próprias de cada um e apresentar-se para as aulas usando a vestimenta apropriada.
•

Salas de Informática

Possuem computadores multimídia com aplicativos que prestam suporte às
exigências curriculares e acesso pleno à Internet. Podem utilizar-se das Salas de
Informática das FIPMoc todos os acadêmicos, devidamente identificados,
sendo-lhes exigido:
a) submeter-se às normas definidas para a utilização das Salas de
Informática;
b) deixar os equipamentos nas mesmas condições em que encontraram;
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c) trazer materiais de consumo, tais como formulários, CDs, pen drive, papel
sulfite etc., uma vez que não haverá empréstimo de qualquer tipo de material;
d) comunicar ao funcionário que acompanha o uso das salas de informática,
fora do horário das aulas; aos docentes e/ou professores, em horário de aulas,
qualquer problema técnico nos equipamentos;
e) utilizar-se do software antivírus disponível no servidor em todos os dispositivos móveis que são usados nos equipamentos das salas de informática, para
que se evite a contaminação deles;
f) responsabilizar-se pelas cópias de segurança de todos os seus documentos;
g) não fumar ou consumir alimentos dentro dos laboratórios.
A Internet, no ambiente acadêmico, é uma ferramenta de produtividade; sua
utilização só poderá ser feita por razões estritamente profissionais, sendo
vedado aos usuários:
a) navegar por sites de entretenimento e/ou que não tenham ligação com o
desempenho educacional;
b) fazer download de programas, vídeos, fotos, músicas e afins, a não ser em
situações ligadas ao desenvolvimento do trabalho acadêmico e com autorização explícita.

NPJ
Implantado em 2005, o Núcleo de Prática Jurídica das FIPMoc atende gratuitamente a população carente de Montes Claros e proporciona aos acadêmicos
de Direito a prática das mais diversas áreas em que poderão atuar como futuros
profissionais.
O estágio é desenvolvido por meio da prática de audiências e júris simulados,
aulas de arbitragem, mediação, procedimentos civis e criminais, visitas, estudos
orientados e análise de autos findos, o que possibilita ao acadêmico desempenhar o trabalho sobre as diferentes áreas de atuação do Direito.
Equipado com gabinetes de atendimento ao público e de orientadores, biblioteca, secretaria e Tribunal de Júri, totalmente informatizados e com amplo
acesso à internet, o NPJ das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros
é um escritório-modelo, que prepara o acadêmico para o mercado de trabalho.

NASPP
O Núcleo de Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes é um centro
de extensão da Instituição, com clínica de Enfermagem, Fisioterapia,
Psicologia, Biomedicina, Farmácia e Medicina, onde os alunos fazem
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estágios práticos. O NASPP presta um serviço social de alta relevância,
atendendo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a população de
Montes Claros.
No NASPP, são desenvolvidos projetos interdisciplinares que abrangem
todos os cursos da área de Saúde da instituição.

CEPEAGE
Para aperfeiçoar a prática dos alunos dos cursos de Engenharia, Arquitetura
e Administração, a instituição criou o CEPEAGE - Centro de Pesquisa e Prática de
Engenharia, Arquitetura e Gestão -, onde os acadêmicos têm oportunidade de
colocar em prática toda a teoria adquirida no curso.
O CEPEAGE possuirá diversos laboratórios de todos os cursos de Engenharia
e Arquitetura e Urbanismo das FIP. O curso de Administração fará a gestão do
CEPEAGE, e o curso de Engenharia de Produção se responsabilizará pelos
produtos e serviços para o mercado. O prédio está sendo construído dentro de
uma visão ambientalista, possui energia solar, reaproveitamento da água, poço
artesiano etc.

LAPP – Laboratório de Publicidade e Propaganda
É um núcleo de prática criado para atender aos alunos do curso de
Publicidade e Propaganda. Nele, os acadêmicos terão conhecimento prático
para subsidiar as disciplinas de habilitação em Publicidade e Propaganda,
proporcionando atividades prático-teóricas por intermédio de Laboratórios de
Agência de Publicidade, fotografia, edição de áudio e televisão.
Ainda no LAPP, tanto o Programa República - programa de televisão veiculado por emissora local–, quanto a Rádio FIP - a rádio corredor – atuam como
divulgadores do ambiente universitário das FIPMoc, proporcionando a participação de toda a comunidade acadêmica.
• WiFi
As FIPMoc oferecem a seus alunos o serviço de internet sem fio, que tem
como função permitir o acesso à informação a qualquer instante. Além disso, o
usuário garante flexibilidade e mobilidade, pois pode acessar a Internet de
qualquer parte do campus.
Para utilizar esse serviço o usuário deve seguir o passo a passo disponibilizado no nosso site (www.fip-moc.edu.br), para configurar seu browser. Se preferir, o aluno pode procurar um dos laboratórios de informática das FIPMoc, das
8h às 22h, para ter seu equipamento configurado.
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VI. OUTRAS INFORMAÇÕES
• Programa de Iniciação Científica – PROIC
O Programa de Iniciação Científica (PROIC - FIPMoc) conta com bolsas decorrentes de convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG, destinadas aos acadêmicos da graduação. Além da
FAPEMIG, o PROIC oferece bolsas próprias das FIPMoc e de Iniciação Científica
Voluntária. Podem concorrer alunos matriculados nos cursos de graduação das
FIPMoc há pelo menos seis meses que não estejam cursando nem o primeiro,
nem os dois últimos períodos do curso, no momento da inscrição.
Obrigatoriamente, os alunos devem ser orientados por um professor das
FIPMoc. As disposições regulamentares seguem as normas do Edital publicado
anualmente.
• Revista Multidisciplinar
A Revista Multidisciplinar das FIPMoc é um periódico que tem como principal
objetivo divulgar a produção científica de seus alunos e professores. Desde seu
primeiro número, em agosto de 2003, a revista vem demonstrando uma
evolução na qualidade de suas publicações. Indexada pela Capes como B5,
também recebe produções científicas de todo o Brasil. Seu corpo editorial é
composto por mestres e doutores de diversas instituições de ensino superior, e
a submissão de artigos acontece durante todo o ano, pelo site: www.fipmoc.edu.br/revista.
• Revista REAGE
A REAGE – Revista de Engenharia, Arquitetura e Gestão -, criada em 2014,
tem por objetivo atender as necessidades de informação tecnológica e apoio
profissional dos engenheiros em formação e graduados brasileiros. Os artigos e
reportagens buscam apresentar uma análise qualificada e atualizada dos temas
de interesse de quem atua no projeto e na execução, vinculada às áreas tecnológicas.
A revista REAGE busca inovar e incentivar os discentes e docentes dos cursos
das áreas tecnológicas das FIPMoc a pesquisar, criar ou aprimorar novos produtos, serviços ou processos.

23
• SIMFIP
O Simpósio de Pesquisa das FIPMoc (SIMFIP) acontece todos os anos. É um
evento multidisciplinar, com a participação de todos os cursos da Instituição.
Nele são oferecidos minicursos, palestras, visitas técnicas e apresentação de
trabalhos científicos, concluídos ou em andamento. Esses trabalhos são
apresentados no formato de pôsteres e publicados no caderno de Anais do
SIMFIP.
• Monitoria
As atividades de monitoria são desenvolvidas em vários conteúdos disciplinares e oferecem aos estudantes uma oportunidade extra de aprendizagem.
Em cada semestre, após definição consensual com os professores e o desempenho dos alunos, define-se a necessidade de apoio de monitorias para os
estudantes. Todos os estudantes interessados em participar do processo
devem-se inscrever para processo seletivo, cujo objetivo é identificar o
estudante mais apto para auxiliar seus pares na construção do conhecimento
em atividades de orientação e encontros extraclasse, mediante apoio docente,
e orientações específicas.
Os estudantes que desenvolvem as atividades de monitoria são remunerados e recebem certificados pela participação, com discriminação da carga
horária envolvida.

