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I. INTRODUÇÃO 

 
 

Caro/Cara Acadêmico/Acadêmica,  

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 ao Centro 
Universitário UNIFIPMoc: 

 

� 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. 



II. CALENDÁRIO ACADÊMICO

Atividades acadêmicas • 1º Semestre de 2022





IV. ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
 

A partir de 18 de março de 2020, nossas aulas presenciais foram suspensas 

devido à pandemia da COVID 19, e, desde então, a UNIFIPMoc passou a ofertar a seus 

acadêmicos o ensino domiciliar, que possui características próprias: 

 aulas ofertadas em tempo real (via ZOOM), nos mesmos dias e horários do 

presencial. 

 interação direta dos docentes com os discentes via aplicação de Metodologias 

Ativas, chat, fóruns e feedback das atividades. 

 aulas e materiais exclusivos produzidos para cada disciplina e de acordo com o 

perfil da turma. 

 planos de trabalho elaborados pelos professores e atualizados semanalmente. 

 reuniões frequentes dos coordenadores com os líderes de turma e professores 

para verificação do andamento das aulas e ajustes nos planos de trabalho. 

Por isso, é necessário destacar que não se trata de ensino EAD, conforme 

demonstrado no quadro a seguir.  

 

 

Fonte: UNIFIPMoc, 2020 

 



Com a publicação do Decreto Municipal nº 4046, de 20 de maio de 2020, a 

UNIFIPMoc foi autorizada a oferecer atividades práticas presenciais. 

Nossos prédios foram preparados para receber você seguindo rígidos protocolos 

de segurança e oferecendo a acadêmicos, professores e colaboradores máscaras de 

tecido, face shield, luvas e álcool em gel em todos os espaços. 

As práticas presenciais não são obrigatórias, e, se você não se sentir 

segura/seguro em participar delas neste momento, poderá realizá-las por meio de 

laboratórios virtuais, práticas colaborativas remotas (transmissão on-line) ou ainda 

complementar sua carga horária em outro momento - no caso dos cursos em que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) não permitam a oferta de práticas em 

ambiente remoto. 

Os cronogramas de práticas presenciais são elaborados e divulgados pelas 

coordenações de cursos.  

 

 CEAD (Canal de Ensino e Aprendizagem Digital) 

O Canal de Ensino e Aprendizagem Digital (CEAD) é um instrumento 

desenvolvido pela UNIFIPMoc para a aplicação da modalidade ensino que tem como 

objetivo oferecer um processo de aprendizagem completo, dinâmico e eficiente por 

intermédio de recursos tecnológicos. 

O canal funciona como um grande catalisador, idealizador e multiplicador de 

conhecimento, no qual os alunos podem, de maneira simples, rápida e dinâmica, 

consumir conteúdos cada vez mais personalizados e eficientes por intermédio da 

internet, a partir de uma plataforma e-learning. 

A UNIFIPMoc, tendo em vista a expansão da modalidade do ensino híbrido, 

implantou um moderno sistema para ensino e aprendizagem digital voltado para a 

educação superior. O CANVAS LMS é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

usado em instituições de ensino superior renomadas, em todo o mundo. Aliado à 

plataforma de aulas On-Line Síncronas ZOOM, torna-se um ambiente virtual com 

várias possibilidades de interações e entre alunos e professores, para a execução de 

metodologias ativas durante todo o processo de ensino e aprendizagem digital 

adotado pela UNIFIPMoc. 

Um dos diferenciais do CANVAS LMS é o fato de ele ser intuitivo e seguro, o que 

facilita seu uso, a criação do ambiente e o compartilhamento de conteúdo, e ainda é 



totalmente adaptado aos dispositivos móveis. O CANVAS LMS pode ser acessado via 

PC, Tablets e Telefones Móveis, seja em sua versão Web ou Aplicativo, disponível nas 

lojas virtuais do Android ou IOS. 

 
Contato: 
  

 E-mail: cead@unifipmoc.edu.br 
 Central CEAD: (38) 9.9815-3252 
 Ramais diretos: 1014 – Leandro Pimenta - Gerência CEAD e 1015 – Renata Nobre – Suporte 

Pedagógico CEAD 
 Página Web com informações completas: www.unifipmoc.edu.br/cead 
 Instagram:  cead.unifipmoc  
 Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=username  
 Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHlpFfp-ehncKifcVhBXXxg/about 

  

Horário de atendimento CEAD: 

 
Fonte: CEAD, 2021 

 

 

 

 

mailto:cead@unifipmoc.edu.br
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 Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Para acessar as salas virtuais e aulas síncronas, escolha na página principal da 

UNIFIPMoc a opção Serviços On-line, depois clique em AVA e digite seu usuário de 

matrícula (informado em seu comprovante de matrícula) e senha (para primeiro 

acesso, digite seu CPF). 

 Utilização dos Espaços de Prática 

Determinações para o período de retomada das atividades práticas em período e 

afastamento social no enfrentamento à COVID-19: 

Normas gerais: 

 É proibida a entrada de acadêmicos e professores com sintomas gripais. 

 Os acadêmicos e professores que apresentarem suspeita de contaminação deverão permanecer 

em isolamento domiciliar por 15 (quinze) dias. 

 A temperatura dos professores e acadêmicos será monitorada na entrada da Instituição, 

utilizando-se termômetro corporal. Será impedido o acesso daqueles com alteração da 

temperatura. 

 É proibida a utilização de outros andares do prédio, sendo permitida somente a do piso onde se 

encontram os espaços de prática. A cantina estará fechada. Não estão autorizadas refeições 

dentro do prédio. 

 O álcool em gel será disponibilizado na Instituição, mas orientamos que cada acadêmico leve 

para as aulas um pequeno recipiente com álcool em gel (70%) para uso pessoal sempre que 

necessário. 

Recepção: 

É obrigatório: 

 usar máscaras higienizadas e bem ajustadas ao rosto para entrada na Instituição; 

 utilizar o tapete de desinfecção; 

 realizar a higienização das mãos, na entrada do prédio, utilizando álcool na concentração de 

70%. 

 ao entrar no prédio, dirigir-se, imediatamente, ao espaço da prática. Em nenhuma hipótese é 

permitida a permanência na recepção e/ou corredores. 

 respeitar os limites de segurança -  um aluno a cada 4 m² (quatro metros quadrados), 

garantindo-se uma distância mínima de 2,0 (dois) metros, evitando aglomeração na recepção. 

Vestimentas: 

 Utilizar, obrigatoriamente, máscaras bem ajustadas ao rosto. 



 Evitar o uso de bolsas, mochilas, utilizar somente o essencial para a prática. 

 Prender os cabelos, não utilizar adornos, tais como pulseiras, anéis e brincos grandes. 

 Usar a máscara face shields (protetor facial), que será disponibilizada no primeiro dia de 

atividades; é de uso pessoal, sendo de responsabilidade do acadêmico a conservação, 

transporte, armazenamento e desinfecção. 

Espaços de prática: 

 A lotação máxima em cada espaço é de 15 pessoas. 

 A distância determinada em cada espaço de prática tem de ser respeitada. 

 O contato com outros materiais dos espaços de prática que não serão utilizados durante a aula 

está proibido. 

 A higienização dos espaços de prática e materiais utilizados acontecerá ao final de cada aula - 

higienização especial das superfícies de contato, tais como maçanetas, corrimãos, mesas, 

cadeiras, balcões etc., com desinfetantes à base de cloro e álcool a 70%. 

Banheiros e bebedouros: 

 Os banheiros só deverão ser utilizados se realmente necessário, sendo 1 pessoa por vez. 

 As mãos devem ser lavadas ao entrar e ao sair do banheiro. 

 Os bebedouros estarão lacrados e não podem ser utilizados por acadêmicos e professores, que 

devem trazer recipiente de água de sua casa. 

 

IV 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 a 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. 

 

 

 



OBS: 

Os horários de aula estão mantidos durante o período de pandemia. Os alunos devem acessar 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para ter acesso às aulas síncronas. 

 

 Matrícula 

A matrícula na UNIFIPMoc é feita em regime semestral, por período, permitindo-

se até 02 (duas) dependências. 

Acadêmicos com mais de 02 (duas) dependências só poderão se matricular no 

período seguinte caso se matriculem também nas dependências, em horário oposto 

àquele que foi matriculado regularmente. Nesses casos, deverão procurar o 

coordenador de curso para a emissão da guia de matrícula. Somente por meio desse 

documento a matrícula será efetivada. 

A UNIFIPMoc se reserva no direito de não oferecer horários especiais em caso 

de dependência.  

O aluno deve renovar sua matrícula a cada período letivo. É importante observar 

as datas e as normas divulgadas previamente. 

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 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. 

 

 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, a critério da coordenação do curso. 

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 do ENADE; 

b) programa(s) da(s) disciplina(s)/ módulo(s) cursado(s). 

 

 Cancelamento de Matrícula/ Transferência/ Trancamento 
 

O cancelamento de matrícula significa desligamento do aluno da Instituição, em 

caso de desistência de matrícula por parte do aluno, antes do início do semestre letivo 

contratado, ou até SETE DIAS CORRIDOS após seu início, serão devolvidos ao aluno 

80% do valor pago na matrícula, e 20% serão retidos, a título de custo operacional. 

Depois desse prazo, não haverá devolução de nenhum valor. 

A transferência é o ato em que o aluno regularmente matriculado se transfere 

para outra IES, onde irá continuar seus estudos. Ao requerer a documentação que irá 

levar para a outra IES,o acadêmico deverá protocolar o requerimento solicitando seu 

desligamento Institucional. Pois o simples fato de requerer documentos para outro 

lugar, não configura seu desligamento. 

O trancamento é o ato em que o aluno regularmente matriculado requer que sua 

vaga seja reservada para retorno posterior, no limite de dois anos, a contar da 

solicitação. O retorno deverá acontecer no período de renovação de matrícula, 

determinado em cada semestre. É de responsabilidade do acadêmico ficar atento à 

abertura desse período. 

É vedado o trancamento no 1º período do curso. 

O aluno poderá desligar-se da Instituição em qualquer 

momento. Na hipótese de desligamento após sete dias corridos do início das aulas.   

Por transferência ou por trancamento não haverá devolução de nenhum valor, 

devendo-se observar a Cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. 

O simples fato de o aluno deixar de frequentar as aulas, não o desobriga do 

pagamento integral das parcelas contratadas.  Para que ocorra essa desobrigação, o 

aluno deverá preencher requerimento solicitando o desligamento por: desistência, 

transferência ou trancamento. Somente terão validade se requeridos por escrito pelo 

aluno/contratante, mediante o requerimento próprio da Instituição, observadas as 

disposições legais e do Regimento Interno. 

 



 

 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 a 

declaração de “Nada Consta” do Setor Financeiro e Biblioteca, procurar o Setor de 

Taxas, no horário das 07h 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, 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, seja 

considerado 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 da UNIFIPMoc. Isso lhe garante um prazo de 90 dias para exercer suas atividades 

em domicílio. 

 

OBS:  

* 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 domiciliar, e enviá-

las de volta para a faculdade. 

* Caso a gestante não possa fazer as provas e o Exame Final nas datas constantes 

do Calendário de Atividades Acadêmicas, deverá solicitar, por meio de requerimento, na 

Secretaria Geral, a marcação de outras datas. 

* Para o enquadramento em situação especial de frequência, o aluno deverá protocolar 

o requerimento na secretaria da UNIFIPMoc. 

 

 

 

 



 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 - Outra prova em situação de segunda chamada (P1), caso haja justificativa legítima 

para sua concessão em data definida no calendário escolar. 

II – Preenchimento do requerimento para prova de segunda chamada  

III – Pagamento da taxa de prova de segunda chamada, junto ao setor de taxas. 

VI – Deferimento ou indeferimento da requisição. 

 

A segunda chamada deverá ser solicitada de acordo com as normas expedidas 

pelo Colegiado do Curso. Será apenas uma prova de segunda chamada, por 

disciplina/módulo, em data única, prevista no calendário.  

 

OBS: 

Durante a pandemia, o aluno que, por alguma razão, não tenha realizado as 

provas P1 e P2 pode realizá-las por meio da prova de 2ª chamada.  

As provas serão aplicadas nos horários de aula de cada professor, de acordo 

com o Calendário Acadêmico, sem necessidade de preenchimento de requerimento 

para a realização. 

 

 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). 

 

 



OBS: 

Durante a pandemia, a prova final será aplicada no horário de aula de cada 

professor, de acordo com o Calendário Acadêmico. 

 

 Intranet Acadêmica 
É um portal de acesso do aluno às informações referentes ao curso e à 

Instituição. Nele é possível verificar notas, faltas, quadro de horários, requerimentos e 

a parte financeira. 

Para acessar a Intranet Acadêmica pela primeira vez, acesse a página da 

Instituição (www.unifipmoc.edu.br), clique em “Serviços On-line” e depois em 

“Tutoriais”; a seguir, clique em “Intranet Acadêmica - Primeiro Acesso”. 

 

OBS:  

O número de matrícula do aluno está disponível no comprovante de matrícula.  

 

 FIPApp 

 
É um aplicativo de acesso móvel para alunos e professores, com as principais 

funções da Intranet Acadêmica. 

 

Principais funcionalidades:  

Notificações sobre Notas e Faltas, 2ª Via de Boleto, Calendário do Curso, 

Comprovante de Matrícula, Extrato Financeiro, Mensagem do Professor, Feed de 

Notícias, Avisos Institucionais, Avaliações e Pesquisas, Material Didático, Eventos do 

Calendário Acadêmico. 

Forma de acesso: 

Instalar o aplicativo FIPApp disponível na Play Store ou Apple Store, utilizando 

os mesmos login e senha da Intranet Acadêmica. 

 

 E-mail institucional 

 
Consta de um e-mail Institucional disponibilizada aos alunos com o objetivo de 

facilitar comunicação entre a UNIFIPMoc e seus discentes. 

 



Principais funcionalidades: 

• Facilidade de interação com os professores e a instituição. 

• Arquivos na nuvem, com capacidade de armazenamento ilimitada, para 

compartilhamento de trabalhos, agenda e informações com as ferramentas 

disponíveis. 

• Credibilidade no envio de mensagens oficiais da Instituição para usuários 

internos e externos. 

• Criação de grupos de estudos colaborativos, facilitando a interação com 

colegas da Instituição. 

Forma de acesso: 

Todas as informações para o primeiro acesso são enviadas no e-mail pessoal 

informado pelo aluno no ato da matrícula, e também na Intranet Acadêmica. 

 

WiFi 
 

A UNIFIPMoc oferece 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 tem 

garantida 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 

em nosso site (https://mac.unifipmoc.edu.br/EnderecoMAC.aspx), para configurar seu 

browser. Se preferir, o aluno pode procurar um dos laboratórios de informática da 

UNIFIPMoc, das 8h às 22h, para ter seu equipamento configurado. 

 

 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. 

https://mac.unifipmoc.edu.br/EnderecoMAC.aspx


As reuniões do Diretório não podem prejudicar os trabalhos escolares, devendo 

realizar-se fora do horário normal das aulas. 

 

 Semestralidade Escolar 
  

Parcelas - As parcelas da semestralidade são pagas por meio de boleto bancário, 

emitido e entregue ao aluno, em sala de aula ou via postal. Caso o aluno não o receba, 

deve procurar a Central de Atendimento para resgatá-lo ou efetuar o pagamento 

mediante recibo, a fim de não incorrer em encargos por atraso. Os boletos estão 

também disponíveis na aba tesouraria na Intranet Acadêmica, e são enviados por e-

mail 2 dias antes dos vencimentos. 

Pagamento - O pagamento do boleto poderá ser efetuado em qualquer agência 

bancária. 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. 

  

Modalidades de Auxílio Financeiro aos Acadêmicos 

  

FIES - É o “Programa de Financiamento Estudantil”, mantido pelo governo 

federal, mediante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 

administrado pelos agentes financeiros Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do 

Brasil, destinado a estudantes de nível superior regularmente matriculados. Financia 

até 100% do valor da semestralidade. As inscrições são feitas a qualquer época, 

mediante a disponibilização de recursos. A UNIFIPMoc atua somente na conferência 

das informações prestadas pelo candidato, na qual são 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). Para a concessão, os agentes financeiros exigem a 

apresentação de fiadores com cadastro financeiro idôneo, na fiança convencional ou 

mediante o fundo garantidor (FGEDUC). Maiores informações podem ser obtidas pelo 

site www.mec.gov.br/fies, ou em nosso departamento. 

  

http://sisfiesportal.mec.gov.br/
http://www.mec.gov.br/fies


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 

nos termos de sua regulamentação.  Pode concorrer quem fez o ENEM e está 

ingressando na faculdade, ou com curso em andamento. Somente há restrições 

para aqueles que não se enquadrarem no critério socioeconômico ou que já possuem 

curso superior. Não há contrapartida financeira. O aluno que obtiver bolsa parcial de 

50% poderá complementar o restante de sua mensalidade mediante a contratação do 

FIES.   

 

 

Maiores informações podem ser obtidas por meio do site 

www.mec.gov.br/prouni ou em nosso departamento. 

Em nenhuma hipótese as modalidades de auxílio serão retroativas. Os bônus e 

descontos concedidos não são cumulativos. 

Oferecemos também financiamento estudantil - CREDIES - percentual de 50% 

para os alunos ingressantes no 1º período. 

 

 

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 na UNIFIPMoc diferencia-se do modelo 

tradicional, substituindo-se a aula expositiva por metodologias ativas. 

 

 

 

 

http://www.mec.gov.br/prouni


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 da UNIFIPMoc. 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  

 

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 mediante de PPA’s (Produção e 

Participação nas Aulas) e provas (P1 e P2).  

As provas correspondem a 60% (sessenta por cento) das atividades 

desenvolvidas no semestre.  As tarefas avaliativas correspondem a 40% (quarenta por 

cento). 

O professor tem o prazo de até 5 (cinco) dias, após a aplicação, para lançar na 

Intranet Acadêmica os resultados das avaliações. 

 

 



 

V. SERVIÇOS 
 

 Biblioteca 

Reúne o acervo bibliográfico destinado ao ensino e à pesquisa na UNIFIPMoc. Está 

localizada no 2º piso, ao lado da Praça de Alimentação.  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h 

 Sábado, das 8h às 12h  

INSCRIÇÃO 

Apresentação de documentos de identificação (RG e CPF) para o cadastramento 

biométrico no balcão de atendimento. Para maiores informações o usuário pode 

acessar o regulamento do Sistema de Biblioteca, disponível em: 

https://www.unifipmoc.edu.br/biblioteca/2012/regulamento.pdf 

 

CATALOGO ON-LINE 

Acesso ao Catálogo: https://biblioteca.unifipmoc.edu.br/ 

 

CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS 

Empréstimos e prazos para devoluções: o usuário poderá obter o empréstimo de 

material bibliográfico em quantidade permitida de acordo com sua categoria: 

 

Empréstimo domiciliar: 

 Livros: 3 exemplares por 7 dias 

 Cds: 2 exemplares por 7 dias 

 DVDs: 2 exemplares por 7 dias 

 

Observação: O usuário que retirar acima de 3 livros, o quarto livro, sendo ou não uma 

obra exclusiva, entrará no cadastro do usuário com EXCLUSIVIDADE, e com prazo 

máximo de empréstimo de 3 (três) horas. 

 

 

https://www.unifipmoc.edu.br/biblioteca/2012/regulamento.pdf
https://biblioteca.unifipmoc.edu.br/


 

Empréstimo local: 

 Livros EXCLUSIVO: 1 exemplar por 3 horas 

 Periódicos: 3 fascículos por 3 horas 

 

Acesso on-line: 

 Teses, Dissertações e TCCs: https://repositorioinstitucional.unifipmoc.edu.br/ 

 

MULTAS: 

Atraso na devolução: 

 Valor de R$1,00 por dia de atraso para empréstimo domiciliar 

 Valor de R$1,00 por hora de atraso do exemplar exclusivo 

 

RESERVAS/RENOVAÇÕES 

Apenas por meio do serviço on-line. 

 

Instruções para efetuar uma ou mais renovações: 

1- Entre na home page da Biblioteca: https://www.unifipmoc.edu.br/biblioteca/ 

2-Acesse Consulta ao Acervo/ Entrar. 

3- Procure o ícone LOGIN  (informe  seu número de matrícula) e a SENHA (seu CPF). 

4- Clique sobre a opção Circulações/ Renovação no menu Serviços: permite realizar a 

renovação de itens emprestados, desde que o material não esteja atrasado, não 

possua reserva, e o usuário não esteja com multas pendentes. 

5-  Marque os itens que pretende renovar e clique em RENOVAR ITENS SELECIONADOS. 

 

Importante:  

 As remoções podem ser realizadas em até duas renovações consecutivas, desde que 

não exista reserva para o material. 

 

Instruções para efetuar reservas 

1- Acesse a home page da Biblioteca: https://www.unifipmoc.edu.br/biblioteca/ 

2-Acesse Consulta ao Acervo. 

3- Siga as instruções abaixo: 

 

https://repositorioinstitucional.unifipmoc.edu.br/
https://www.unifipmoc.edu.br/biblioteca/
https://www.unifipmoc.edu.br/biblioteca/


 

a) acesse Consulta Acervo, faça a busca da obra para a qual deseja fazer a reserva, por 

meio dos campos “Busca rápida” ou “Busca combinada”; 

b) no menu à direita, clique em “Reservar”; 

c) procure o ícone LOGIN (informe seu número de matrícula) e a SENHA (seu CPF). 

d) clique em “Reservar”, para confirmar sua solicitação. 

 

Importante: 

 Só é possível reservar quando não há exemplares disponíveis na biblioteca; 

 Para acompanhar sua reserva, clique em “Renovação/Reserva”; em seguida, em 

“Reservas”, faça o login. 

 O material reservado ficará disponível por 24 horas no Balcão de Circulação e 

Empréstimos. 

 

 SAP – Serviço de Atendimento Psico-pedagógico 

 

Atende aos discentes em situações emocionais que requeiram cuidadeos, 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. Os 

atendimentos visam identificar e prevenir dificuldades e problemas dos discentes, 

neles intervindo, para, em seguida, adotar estratégias de atendimento e orientação 

para a instituição. 

Para maiores informações envie e-mail para:  

atendimento.psicopedagogico@unifipmoc.edu.br. 

 

 Ouvidoria 

A Ouvidoria é uma ferramenta de comunicação que se coloca como elo entre a 

comunidade e os gestores da UNIFIPMoc 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 ao cidadão. 

 



 

 

Além da atividade rotineira do setor, como os atendimentos por telefone ou e-

mail, a ouvidoria realiza atendimentos pessoais e encaminhamentos diversos.  

Para agendar um horário ou enviar sugestões/ reclamações, encaminhe um e-

mail para: ouvidoria@unifipmoc.edu.br 

 

 Laboratórios  

Para a utilização dos vários laboratórios da UNIFIPMoc, o acadêmico deve 

seguir as normas próprias de cada um, e apresentar-se para as aulas usando a 

vestimenta apropriada. 

 

 Espaços de Práticas Profissionalizantes 
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NPJ 

Implantado em 2005, o Núcleo de Prática Jurídica da UNIFIPMoc atende 

gratuitamente a população carente de Montes Claros, e proporciona aos acadêmicos 

de Direito a prática das mais diversas áreas que poderão vivenciar como futuros 

advogados. 

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 do Centro Universitário FIPMo, é um escritório - modelo, que 

prepara o acadêmico para o mercado de trabalho. 

 

NASPP  

O Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes é um centro de 

extensão da Instituição, com clínicas de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, 

Biomedicina, Odontologia e Medicina, onde os alunos fazem 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 pôr em 

prática toda a teoria adquirida no curso. São cinco andares, com diversos centros de 

todos os cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo da UNIFIPMoc.  

 

LAPP – Laboratório de Publicidade e Propaganda 

É um núcleo de prática criado para atender os 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.  

 

VI OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Programa de Iniciação Científica – PROIC - UNIFIPMoc  

O Programa de Iniciação Científica (PROIC - UNIFIPMoc) tem por objetivo 

promover o desenvolvimento da pesquisa na UNIFIPMoc, mediante o 

encaminhamento de alunos de graduação para a descoberta científica, e convivência 

com o procedimento e a metodologia adotada em ciência e em tecnologia. 

 Visando estimular o desenvolvimento pessoal, profissional e o pensamento 

crítico, o aluno é orientado por um pesquisador experiente e atuante em sua respectiva 

área do conhecimento, sob as condições criadas pelo confronto direto com os 

problemas práticos da pesquisa.  

O PROIC-UNIFIPMoc disponibiliza 30 vagas, sendo 15 vagas com bolsas 

próprias da UNIFIPMoc, e 15 vagas para a Iniciação Científica Voluntária. Podem 

concorrer alunos matriculados nos cursos de graduação da UNIFIPMoc há pelo menos 



seis meses e não estarem cursando nem o primeiro, nem os dois últimos períodos do 

curso, no momento da inscrição.  

Obrigatoriamente, os alunos devem ser orientados por um professor da IES. As 

disposições regulamentares seguem as normas do Edital publicado anualmente.  

 Revista Multidisciplinar  

A Revista Multidisciplinar da UNIFIPMoc 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: 

https://www.unifipmoc.edu.br/periodicos/index.php/medrev  

 Revista REAGE  

A REAGE – Revista de Engenharia, Arquitetura e Gestão -, criada em 2014, tem 

por objetivo atender às 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 da UNIFIPMoc a pesquisar, criar ou aprimorar novos produtos, 

serviços ou processos. https://www.unifipmoc.edu.br/periodicos/index.php/reage  

  

 SIMFIP e SIMPEX 

  

O Simpósio de Pesquisa da UNIFIPMoc (SIMFIP) e o Simpósio de Extensão da 

UNIFIPMoc (SIMPEX) acontecem todos os anos. São eventos multidisciplinares, com 

a participação de todos os cursos da UNIFIPMoc e de outras instituições. Neles são 

oferecidos minicursos, palestras, visitas técnicas e apresentação de trabalhos 

científicos, concluídos ou em andamento. Esses trabalhos são apresentados no 

https://www.unifipmoc.edu.br/periodicos/index.php/medrev
https://www.unifipmoc.edu.br/periodicos/index.php/reage


formato de pôsteres, e os resumos simples e expandidos são publicados no caderno 

de Anais de cada evento.  

 

 Ligas Acadêmicas 

As Ligas Acadêmicas são entidades constituídas por estudantes, professores e 

profissionais em que se busca aprofundar temas em uma determinada área de atuação 

profissional. Para tanto, as atividades das Ligas Acadêmicas orientam-se segundo os 

princípios do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão.  Promove o senso 

crítico do acadêmico e também o raciocínio científico, agregando valor a seu 

conhecimento. Associa a teoria e a prática vista em sala de aula, com atividades 

extracurriculares e complementares.  Atualmente, a UNIFIPMoc conta com ligas 

acadêmicas em todas as áreas de conhecimento.  

 

 Monitoria 

 

As atividades de monitoria são desenvolvidas em vários conteúdos disciplinares 

e oferecem aos estudantes uma oportunidade extra de aprendizagem.  

Todos os estudantes interessados em participar do processo devem-se inscrever 

para um processo seletivo, cujo objetivo é identificar aquele 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. 

 



3220-9000
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