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ACOLHIMENTO 

 
Caro Estudante, 

Seja bem-vindo à FATEC SENAI Mato Grosso, a Faculdade Tecnológica que integra o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), maior instituição de Educação Profissional da 

América Latina.  

Para todos nós, é uma grande satisfação partilhar da vida acadêmica ao seu lado e conduzi-lo 

no processo de desenvolvimento das habilidades técnicas e humanas que permitirão o seu 

crescimento pessoal e profissional.  

Os cursos tecnológicos são ideais para aquele estudante que quer evoluir rapidamente, pois 

conciliam teoria e prática. Além do mais, as disciplinas são específicas e visam dar mais 

profundidade ao aprendizado. A ideia é não generalizar e, sim, focar naquilo que as indústrias 

e empresas mais necessitam.  

Portanto, aproveite bem todas as aulas, questione, investigue, pesquise e fique atento a todo 

o conteúdo oferecido por nossos professores, mestres e doutores. Usufrua de nossa estrutura 

e esteja atento aos calendários de eventos. Tudo que a faculdade oferece é pensando no 

aperfeiçoamento de suas competências, e o estudante mais dedicado sempre tem um lugar 

de destaque. 

Nosso objetivo é colocar você entre os profissionais responsáveis pelo crescimento e 

fortalecimento da economia do Estado. Esperamos atender e superar as suas expectativas, 

além de contribuir para o seu sucesso profissional. 

Para que você possa aproveitar tudo que a faculdade tem para oferecer, nós elaboramos esse 

manual, que é um importante guia durante sua permanência conosco. Nele, apresentamos os 

produtos e serviços oferecidos pela instituição, além dos procedimentos administrativos que 

devem facilitar sua comunicação com toda a equipe da FATEC SENAI MT. 

Muito obrigada por escolher o SENAI Mato Grosso!  

Desejamos sucesso na formação que se inicia. 

 

 

 

 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
3 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

Lélia Abadio Brun 

Diretora Geral da Fatec de Tecnologia SENAI Mato Grosso – FATEC SENAI MT 

QUEM SOMOS 

Mantida:  Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso – FATEC SENAI MT  

 
Direção Geral/Presidente do CONSUPE  

LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN 
 

Direção Acadêmica 
RUBENS DE OLIVEIRA 

 
Núcleo de Avaliação e Regulação - NAR 

KARLLA SASAKI – Procuradora Institucional 
 

Núcleo Comercial 
ROGÉRIO DOS SANTOS MENDES 

 
Secretaria Acadêmica 

GLEZIANE SOARES VIANA 
 

Coordenação Administrativo-Financeiro 
JOCIMAL GALDINO DELGADO JUNIOR 

 
Coordenação Acadêmica 

BÁRBARA YADIRA MELLADO PEREZ 
 
 

Supervisão de Curso Superior 
ABRAÃO GUALBERTO NAZÁRIO – IC/CBA 

CLAUDINILSON ALVES LUCZKIEWICZ – CPI/VG 
ESDRAS WARLEY NUNES DE JESUS – GN/CBA-NMT 

MÁRCIA HELENA SCABORA – PA/CBA 
MICHEL SARAIVA PACHECO – CPI/ROO 

 
Núcleo de Apoio Educacional – NAE 

ANA CAROLINA SILVA OLIVEIRA 
 

Biblioteca 
ALEXSANDRA BENEDITA DE OLIVEIRA (CRB1/2449) 

 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

MERLLY MONIQUE MENDES 
 

Mantenedora: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  SENAI - MT 
 

Diretora Regional SENAI - MT/Representante Legal da IES - Lélia Abadio Brun 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
4 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

 

MISSÃO 

“Promover a educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação, 

pesquisa aplicada à inovação contribuindo para elevar a competitividade da 

Indústria Brasileira.” 

VISÃO 

 “Ser referência como líder estadual em educação profissional e tecnológica, 

reconhecida como indutora da inovação e da transferência de tecnologias para a 

Indústria Brasileira, atuando com padrão internacional de excelência.” 

VALORES 

Transparência, Livre Iniciativa, Satisfação do Cliente, Ética, Alto Desempenho e 

Valorização das Pessoas. 
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I. APRESENTAÇÃO 

OBJETIVO 

Este Manual objetiva informar e orientar os Acadêmicos da FATEC SENAI MT tanto a sede 

como as unidades vinculadas sobre o funcionamento e organização da Instituição de Ensino 

Superior – IES.   Constam, neste material, informações referentes às atribuições da Direção 

Geral, da Direção Acadêmica, da Coordenação Acadêmica, da Coordenação de Curso, do 

Corpo Docente, do Corpo Discente e da Coordenação Administrativo Financeiro. Assim, 

também, algumas informações Gerais e Normas Acadêmicas que ajudarão a promover a 

integração do estudante ao contexto Acadêmico.  

Leia-o cuidadosamente. Não perca a oportunidade de conhecer “A faculdade onde você 

APRENDE na prática” – FATEC SENAI MT.  
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O SENAI 

O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - é uma instituição privada que faz 

parte do Sistema Federação das Indústrias e destaca-se no cenário internacional por ser a 

maior instituição de educação profissional da América Latina. A Instituição apoia 28 áreas 

industriais por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços como 

assistência ao setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação 

tecnológica.  

Diretamente ligados a um Departamento Nacional, 27 Departamentos Regionais levam seus 

programas, projetos e atividades a todo o território nacional, oferecendo atendimento 

adequado às diferentes necessidades locais e contribuindo para o fortalecimento da indústria 

e o desenvolvimento pleno e sustentável do País. 

Criado em 22 de janeiro de 1942, o SENAI surgiu para atender a uma necessidade premente: a 

formação de mão de obra para a incipiente indústria de base. Ao fim da década de 1950, o 

SENAI já estava presente em quase todo o território nacional. Em Mato Grosso, o SENAI 

chegou em 1º de janeiro de 1977. Desde a sua fundação, a Instituição sempre procurou 

acompanhar o crescimento industrial do Estado, qualificando profissionais para atender as 

necessidades da indústria.  

Atualmente, o SENAI atende desde grandes polos industriais até empresas localizadas em 

municípios longínquos, sempre com informações e técnicas atualizadas, tendo como 

referência os maiores centros de tecnologia do Brasil e do mundo. O SENAI - Mato Grosso 

conta hoje com 12 Unidades fixas, além de Unidades conveniadas e Móveis, por meio das 

quais o Departamento Regional de Mato Grosso executa parte da sua programação de cursos.  

Um importante diferencial conquistado em 2004 pelo SENAI – MT foi o fato de tornar-se a 

primeira instituição de educação profissional do estado a obter a certificação ISO 9001. Essa 

conquista, somada à participação e comprometimento de seus colaboradores, tem feito da 

marca uma referência cada vez maior de qualidade, solidez e credibilidade no mercado. Desde 
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então, o SENAI MT vem renovando a sua certificação, ano após ano, implantando melhorias 

em seu Sistema de Gestão. 

Em 2012 o SENAI-MT, por meio da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso- FATEC 

passou a ofertar a Educação Superior.  

Em sua concepção, a FATEC SENAI MT previa oferta de cursos para atendimento às 

necessidades de segmento econômico em crescimento no estado: alimentos e bebidas. Para 

atender a demanda identificada, oferece, então, cursos de graduação tecnológica em 

Processamento de Carnes, Agroindústria e Laticínios. Após avaliação da recepção do setor 

industrial aos(às) estudantes da FATEC, optou-se pela alteração dos cursos, modificando assim 

a grade curricular do curso de Agroindústria, fazendo a oferta do curso de Alimentos e 

promovendo a descontinuidade dos cursos de Graduação Tecnológica em Processamento de 

Carnes e Laticínios. 

Influenciada pela promulgação da Lei 12.513/2011, que promove a integração dos Sistemas 

Nacionais de Aprendizagem ao Sistema Federal de Ensino (Lei da Autonomia), a FATEC SENAI 

MT alterou significativamente seu planejamento estratégico. Com a lei, o Conselho Estadual 

do SENAI MT passa a ter autonomia para fazer a autorização da oferta de novos cursos, bem 

como autorizar a criação de unidades vinculadas à Unidade Sede da FATEC SENAI MT. 

Dessa forma, a partir de 2013, inicia-se o Plano de Expansão do Ensino Superior no SENAI MT, 

com a autorização e oferta dos seguintes cursos: 

- CST em Gestão de Recursos Humanos; 

- CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

- CST em Agroindústria;  

- CST em Alimentos. 
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No ano de 2014, a FATEC SENAI MT dá início à oferta de cursos no Eixo Tecnológico de Gestão 

e Negócios e reforça a atuação no Eixo de Tecnologia da Informação e Comunicação, com a 

autorização e oferta de novos cursos: 

- CST em Logística; 

- CST em Redes de Computadores; 

- CST em Gestão da Qualidade. 

Obteve, também, no ano de 2014, a comissão de avaliação externa do MEC para 

reconhecimento de seu primeiro curso superior, CST em Agroindústria, obtendo conceito 4, 

em uma escala de 1 a 5. 

Em 2016, aprova e inicia a oferta do primeiro curso de pós-graduação, o MBA em Gestão 

Industrial, além da oferta de um novo eixo tecnológico, de Controle e Processos Industriais, 

com a oferta do CST em Gestão da Produção Industrial. 

Ainda no mesmo ano, recebe o reconhecimento com nota 4, na avaliação externa do CST em 

Gestão de Recursos Humanos, CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,  CST em 

Alimentos e CST em Logística. 

No ano de 2017, fortalece ainda mais o projeto de expansão, com a autorização para criação 

das primeiras Unidades Vinculadas à sede, a UV de Nova Mutum, com autorização e oferta do 

CST em Gestão de Recursos Humanos. Ainda, em 2017, recebe aprovação para a criação da 

Unidade Vinculada UV Várzea Grande com autorização para CST em Automação Industrial, 

CST em Eletrotécnica Industrial, CST em Gestão da Produção Industrial e CST Manutenção 

Industrial, que tiveram sua oferta a partir de 2018. 

Em 2018, a FATEC SENAI MT consolida seu projeto de expansão, com a criação da Unidade 

Vinculada de Rondonópolis e aprovação da criação e oferta do CST em Automação Industrial, 

CST em Eletrotécnica Industrial, CST em Gestão da Produção Industrial e CST Manutenção 
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Industrial. Além disso, é aprovada a criação e oferta do CST em Processos Gerenciais, na Sede, 

em Cuiabá, e do CST de Logística para oferta na UV Nova Mutum. 

Na pós-graduação, aprova-se a criação e a oferta dos cursos de MBA em Logística, MBA em 

Big Data, o MBA em Gestão da Segurança da Informação e MBA em Tecnologia de Produtos 

Alimentícios, tendo início, em 2018 apenas os cursos de Big Data e Segurança da Informação, 

com previsões de oferta para 2019 de várias MBAs, correspondente a cada eixo tecnológico, 

com realização. 

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI MATO GROSSO – FATEC SENAI MT 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso (FATEC SENAI MT) é uma instituição de ensino 

superior particular, mantida pelo SENAI-MT e sediada na cidade de Cuiabá e com três 

Unidades Vinculadas (UVs) à sede nos municípios de Nova Mutum, Várzea Grande e 

Rondonópolis. O foco da Faculdade é a ofertar de cursos superiores de tecnologia e cursos de 

especialização lato sensu, que atendam a demanda da indústria local para a qualificação e 

aperfeiçoamento da mão de obra. 

A FATEC SENAI MT possui, em seu corpo docente, profissionais qualificados mestres e 

doutores, com experiência profissional tanto no mercado de trabalho quanto na docência. 

Isso possibilita aliar teoria e prática, que potencializam o processo de ensino e aprendizagem.  

A faculdade se dedica a preparar o (a)   estudante   para   o   mercado   de   trabalho, 

principalmente   com   foco   em   projetos.   Ao longo do desenvolvimento dos cursos, o (a) 

estudante é instigado (a) a desenvolver soluções e é inserido (a) em um ambiente que inspira 

e apoia o desenvolvimento de ideias.  

Um grande diferencial de se estudar na FATEC SENAI MT é a certificação intermediária, que é 

uma certificação equivalente a um curso de Qualificação Profissional, a qual proporciona ao 

(à) estudante, após a conclusão de determinada carga horária dos cursos, maior facilidade de 

ingresso no mercado de trabalho e crescimento profissional. 
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Ao concluir uma graduação tecnológica, o (a) estudante recebe um diploma de nível superior 

e pode, inclusive, utilizá-lo para ingressar em programas de pós-graduação em nível lato sensu 

(especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado).  O diploma é válido como 

comprovação de formação superior para prestar concursos públicos.  

A infraestrutura da FATEC SENAI MT e UVs são excelências com Salas Climatizadas; 

Laboratórios Técnicos Didáticos Especializados; Centros de Pesquisa conectados à internet; 

Bibliotecas Físicas com acesso virtuais às Bibliografias Acadêmicas; Estacionamentos; 

Acessibilidades às Pessoas com Deficiências (PCDs). Toda essa estrutura é para atender os 

Cursos de Graduação Tecnológica autorizados pelo MEC e os Cursos de Pós-graduação – MBA.  

Assim, a FATEC SENAI MT reúne os requisitos necessários para uma educação profissional 

apropriada para o mercado de trabalho. 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

Cursos Superiores de Tecnologia são cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente, abrangendo os diversos setores da economia. 

Graduados (as) nos cursos Superiores de Tecnologia denominam-se Tecnólogos (as), 

profissionais de nível Superior, especializados em segmentos de uma ou mais áreas 

profissionais com predominância de uma delas e, após formado (a), o (a) Tecnólogo (a) 

poderá ingressar em uma pós-graduação, tanto Lato Senso quanto Stricto Senso. 

O (A) Tecnólogo (a) possui formação direcionada para aplicação, desenvolvimento e difusão 

tecnológica, habilidades em gestão de processos de produção de bens e serviços e capacidade 

empreendedora, em sintonia com o mundo do trabalho. A organização curricular dos Cursos 

de Tecnologia fundamenta-se nos princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e 

contextualização.  

DIREÇÃO GERAL 

A Direção Geral é responsável por deliberar e supervisionar todas as funções e serviços da 

faculdade. O (A) Diretor (a) Geral da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso é o (a) 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
13 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

Diretor (a) Regional do SENAI Mato Grosso e, por isso, a Diretoria Geral está situada na Sede 

da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT – Cuiabá-MT. 

DIREÇÃO ACADÊMICA 

A Direção Acadêmica da Faculdade de Tecnologia SENAI é designada pela Direção Geral, é 

responsável pelo planejamento, organização, controle, implementação e avaliação 

administrativa e pedagógica das atividades desenvolvidas pela Faculdade. 

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO – NAR  

O Núcleo de Avaliação e Regulação – NAR, órgão estratégico vinculado à Direção Acadêmica, é 

responsável pela avaliação institucional interna e pela preparação para avaliação externa. O 

NAR garante as ações regulatórias da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso junto aos 

sistemas de informações do e-MEC, ENADE, CENSUP, SisFIES e outros órgãos regulatórios para 

que o curso que você escolheu seja reconhecido nacional e internacionalmente. 

Cabe ao (à) responsável pelo núcleo coordenar e gerir atribuições regulatórias, conforme 

legislação do sistema federal de ensino superior (MEC), Regimento Acadêmico (EP-RI-002) e 

também, exercer as funções de Procurador Educacional Institucional (PI) e Pesquisador 

Institucional (PI), interlocutor da FATEC SENAI MT junto ao SENAI Departamento Nacional.   

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

A Coordenação Acadêmica está subordinada à Direção Acadêmica da Faculdade e é 

responsável por planejar, coordenar, organizar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento da 

execução dos Cursos, zelando pela qualidade do ensino, pelos resultados de aprendizagem e 

pela transmissão de valores e princípios da FATEC SENAI MT, bem como colaborar para o bom 

andamento do sistema de Gestão do SENAI MT. 

Também é atividade do (a) Coordenador (a) Acadêmico (a) assessorar no desenvolvimento 

das atividades curriculares e extracurriculares básicas e complementares, visando incentivar a 

ampla participação dos (as) estudantes, despertar o interesse de docentes para que 

contribuam com a orientação necessária aos discentes, promovam a interação entre as 

diferentes atividades e para que supervisionem os processos permanentes de avaliação, de 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
14 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

forma a assegurar a qualidade e a eficiência no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

COORDENAÇÃO DE CURSO SUPERIOR 

A Coordenação de Curso Superior está subordinada à Coordenação Acadêmica e é 

responsável pelo planejamento, implementação e acompanhamento do ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidos como atividades docentes e discentes realizadas na FATEC SENAI MT.  

O (A) coordenador (a) possui relacionamento estreito com os (as) estudantes para resolver 

problemas relacionados ao curso e à vida acadêmica. 

Compete também ao (à) Coordenador (a) de Curso envolver o (a) estudante em atividades 

extracurriculares para ampliação do conhecimento em projetos de ensino, Iniciação Científica, 

extensão Acadêmica, dentre outros que tragam oportunidades de aprendizado. 

CORPO DOCENTE 

O corpo docente é parte essencial da FATEC SENAI MT, está entre os responsáveis pelo 

padrão de excelência da IES. Nesse sentido, espera-se do (a) professor (a) dedicação ao seu 

curso, comprometimento nas aulas e nos projetos de pesquisa de iniciação científica e 

extensão, além de interesse em contribuir para o desenvolvimento da faculdade, mantendo 

uma atitude colaborativa e construtiva perante seus pares, colaboradores e estudantes. 

O (A) professor (a), também, tem uma função de representante da IES tanto para o público 

interno quanto ao público externo, sendo exemplo de identificação e comprometimento com 

a  Missão, a Visão e os Valores da FATEC SENAI MT . 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo da Coordenação de Curso 

Superior, responsável pelo processo de concepção, consolidação e contínua atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O Núcleo Docente Estruturante tem por finalidade acompanhar a implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), propor melhoria nos currículos e discutir temas ligados ao curso, 

além de planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso. 
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COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado de Curso é órgão primário de natureza normativa, consultiva, deliberativa e de 

planejamento Acadêmico da Faculdade, com composição, competências e funcionamento 

definidos pelo Regimento Acadêmico. Cada colegiado é responsável por elaborar, decidir e 

implantar as atividades didático-pedagógicas do curso, planejar, organizar, coordenar, 

superintender e fiscalizar o seu desenvolvimento, atuando em ação integrada com a 

coordenação de curso.  A reunião acontece mensalmente por convocação do (a) Coordenador 

(a) de Curso.  

O Colegiado de Curso é constituído de: um presidente que sempre será o (a) Coordenador (a) 

do Curso; todos os docentes pertencentes ao quadro dos cursos no semestre vigente e; por 

um representante dos (as) estudantes.  

NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL – NAE 

O Núcleo de Apoio Educacional conta com um profissional habilitado (Psicólogo ou Assistente 

Social) com experiência na área de atuação. Tem como foco ações de prevenção, intervenção 

e ações educativas, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural, essenciais à sua 

formação, possibilitando-lhe uma participação efetiva na vida acadêmica, além de interferir 

positivamente na melhoria da qualidade da aprendizagem. Contribui ainda para as relações 

positivas e desenvolvimento de competências dos estudantes, de professores e demais 

membros da equipe. 

Sua Finalidade é:   

- Promover a integração do (a) estudante à Faculdade. 

- Promover a permanência do estudante por adesão à Instituição e ao Curso, 

contribuindo assim para a prevenção da evasão. 

- Contribuir com Orientação e Aconselhamento Psicológico, e eventuais necessidades de 

encaminhamento, que possam auxiliar na prevenção ou acompanhamento de saúde 

mental dos estudantes. 

- Estimular as relações interpessoais e trabalho em equipe entre os estudantes e entre 

os professores;  
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- Desenvolver competências e habilidades de estudante. 

- Despertar a consciência de competências comportamentais que contribuam para a 

entrada do (a) estudante no mercado de trabalho. 

- Fortalecer o vínculo da relação professor e estudante. 

- Criar espaços de diálogo e construção de propostas, principalmente em situações que 

interfiram no desenvolvimento educacional. 

- Promover ações de solidariedade e cidadania. 

- Elaborar programas que visem prevenir a violência, o uso de drogas e o alcoolismo, e 

outras dependências. 

- Promover ações solidárias junto à comunidade local e algumas entidades filantrópicas 

(local e regional). 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

A Coordenação Administrativa e financeira é o órgão diretamente vinculado à Direção 

Acadêmica. Possui um (a) coordenador (a) encarregado (a) das questões administrativas e 

financeiras, de suporte para o desenvolvimento das funções de ensino de graduação 

tecnológica e de pós-graduação.  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

A FATEC SENAI MT, por meio da Comissão Própria de Avaliação – CPA - realiza, anualmente, a 

sua autoavaliação institucional, a qual possibilita conhecer a qualidade dos serviços prestados 

e a garantia da sua constante melhoria.  

A CPA é constituída pela representação dos diversos segmentos que compõem a comunidade 

acadêmica: docente, discentes, representante da mantenedora, representante da sociedade 

civil organizada e representante do corpo técnico administrativo. E, na qualidade de membro 

discente da CPA, no seu Art. 13, do Regulamento da CPA, compete: 

I -  Participar da organização, sistematização e condução dos processos internos de 

avaliação. 
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II -  Desenvolver ações necessárias para o planejamento e a execução da 

Autoavaliação Institucional. 

III -  Promover estudos e análises dos resultados dos processos internos de avaliação 

com a finalidade de prestar informações à Comunidade e ao INEP. 

IV -  Co-responsabilizar-se com o Presidente da CPA pela exatidão dos dados 

informados e pela fidedignidade dos resultados dos processos internos de avaliação. 

V -  Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias necessárias ao planejamento e 

desenvolvimento do processo de Autoavaliação. 

REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES 

 Consideram-se representantes legítimos líderes de turmas, representante de comissões, por 

exemplo, na CPA, no Colegiado. Os representantes são eleitos democraticamente por turma e 

mantem as interfaces com as lideranças estudantis que acontecem periodicamente. 

Por iniciativas de estudantes ou de lideranças acadêmicas ocorrem discussões antecedidas de 

pautas, com representantes de vários setores presentes, tais como Direção e Coordenação 

Acadêmica, Coordenadores de Cursos, Secretária Acadêmica, Tesoureiro, representantes das 

áreas de suporte tecnológico e administrativo, entre outros.  

SECRETARIA ACADÊMICA 

A Secretaria Acadêmica é órgão vinculado à Direção Acadêmica da Faculdade que fornece 

suporte e controle do sistema acadêmico, tendo como responsabilidade todas as funções 

destinadas a manter os registros acadêmicos de estudante, os arquivos de documentação, 

expedição de documentos acadêmicos e processo das informações da vida do (a) estudante, 

desde o seu ingresso até a conclusão do Curso, além de prestar atendimento e informações 

sobre os cursos e serviços a toda comunidade acadêmica, trabalhando coletivamente para 

gestão administrativa e pedagógica da unidade de Ensino.  

A Faculdade de Tecnologia do SENAI MT vem continuamente aprimorando seus serviços, no 

intuito de melhor atender a você, estudante FATEC. Nesse sentido, para otimizar o seu tempo, 
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os formulários de requerimento e  solicitação de documentos estão disponíveis no site: Área 

do Aluno. 

DOCUMENTOS ACADÊMICOS  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Os documentos acadêmicos de acesso obrigatório e consulta permanente encontram-se 

disponíveis em nosso site: www.fatecsenaimt.com.br. São eles:  

 Projeto Pedagógico de Curso – PPC. 

 Regimento Acadêmico. 

 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 Calendário Acadêmico. 

 Cronograma de Aulas. 

 Manual Discente FATEC SENAI MT. 

METODOLOGIA SENAI DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

A Metodologia SENAI de Educação Profissional tem como foco o desenvolvimento de 

competências, para que os estudantes se tornem capazes de somar conhecimentos e 

habilidades para desempenhar funções com qualidade. 

Possui três pilares baseados em princípios como interdisciplinaridade, contextualização e 

integração de teoria e prática, como perfil profissional, currículo do curso e norteador de 

práticas pedagógicas. Pode ser consultada no link abaixo e/ou no site da FATEC SENAI MT.  

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/MSEP_Documento.pdf 

BIBLIOTECA ACADÊMICA 

A biblioteca tem por finalidade proporcionar apoio às atividades de ensino, iniciação científica 

e extensão a docentes, estudantes, funcionários da instituição e comunidade em geral. Sua 

missão é reunir o acervo bibliográfico de qualquer espécie (livro, DVD, CD, TCC), 

proporcionando a disseminação da informação, e oferecendo embasamento ao estudo e ao 

desenvolvimento dos cursos mantidos pela instituição. 

http://www.fatecsenaimt.com.br/
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/MSEP_Documento.pdf
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As instalações têm espaços para estudos individuais e coletivos, área de leitura, área de 

computadores com acesso à internet, recepção e atendimento por profissional bibliotecário.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A biblioteca funciona de segunda-feira a sexta-feira, períodos matutino, vespertino e noturno 

das 7h30 às 11h30 e das 13h às 21h45. O serviço de empréstimo de livros e a utilização dos 

computadores encerram 15 (quinze) minutos antes do fechamento da biblioteca. Fique alerta, 

estudante!  

EMPRÉSTIMO 

O empréstimo de materiais a professores, estudantes e funcionários é pessoal e intransferível, 

sendo permitido somente ao usuário que estiver em dia com a biblioteca. O prazo de 

empréstimo para estudante é de 05 dias úteis com direito a 03 livros, podendo haver 

renovação se os mesmos não estiverem atrasados.  

MEU PERGAMUM 

É um módulo disponível no site da FATEC SENAI MT para você, estudante, fazer a renovação e 

reserva de livros, com comodidade, on line. Você também pode fazer esse serviço 

pessoalmente, na biblioteca. O usuário que estiver com pendências na biblioteca, fica 

impossibilitado de realizar novos empréstimos.  

ATENÇÃO: Ressalta-se que a biblioteca não realiza empréstimo a terceiros, mesmo de posse 

de documentos e senha do Titular. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

A FATEC SENAI MT disponibiliza a Biblioteca Virtual que possibilita ao(à) estudante: 

I – Pesquisar o acervo disponível na biblioteca física. 

II – Utilizar livros que estão on line, na base de dados, em formato PDF.  

III – Ter acesso livre a periódicos para baixar em PDF. 

IV – Entrar no Portal da Leitura SESI e no portal de Domínio Público. 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
20 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

ACESSO AOS PRÉDIOS DE AULAS  

O acesso aos prédios de sala de aulas e laboratórios da FATEC é permitido somente após a 

realização da matrícula, o que garante segurança e controle à Instituição. Não é permitido 

acesso de pessoas que não façam parte do corpo docente, discente e administrativo da 

faculdade, bem como a presença de crianças em áreas acadêmicas, como sala de aula, 

laboratório e biblioteca. Nos demais locais é indispensável à companhia do responsável. 

É proibida a venda e comercialização de produtos (bijuterias, lanches, roupas, entre outros), 

nas instalações da FATEC SENAI MT e suas Unidades Vinculadas.  

ESTACIONAMENTO  

Objetivando maior segurança e conforto, a FATEC SENAI MT disponibiliza a estudantes e 

visitantes vagas para veículos, em estacionamento situado dentro da unidade, com tráfego 

sinalizado e monitorado para segurança. O estacionamento possui Vagas Exclusivas para 

pessoas com deficiência - PCDs, gestantes e idosos.  

É de extrema importância a colaboração de estudantes/usuários nos seguintes aspectos: 

1. Procurar sempre atender as orientações de tráfego. 

2. Ao estacionar, posicionar o veículo em sentido de saída (entrar em marcha ré na vaga). 

3. O estacionamento é gratuito e a responsabilidade pelo veículo e seus pertences é de seus 

proprietários e/ou condutores. 

4. Deve ser evitado o uso da buzina. 

5. Não é permitida a permanência de veículos de estudantes nos horários em que a Instituição 

estiver fechada.  

6. A utilização do estacionamento somente é permitida a partir do momento de abertura da 

faculdade até o seu fechamento. 

Obs.: Na FATEC SENAI MT, sede Cuiabá, veículos coletivos como vans, kombis e micro-ônibus 

não terão acesso ao estacionamento, pois o mesmo não é projetado para a circulação desses 
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automóveis, além de ser um estacionamento particular, de uso exclusivo de 

estudantes/usuários em horários de aula.  

ELEVADOR 

Os elevadores são de Uso Preferencial para gestantes, idosos (as) e pessoas com dificuldades 

de locomoção. Os elevadores buscam facilitar o deslocamento de todos nas dependências do 

prédio. No entanto, deve-se observar e respeitar a lotação máxima, uma vez que o excesso de 

peso pode causar riscos aos usuários e danos ao elevador. Neste aspecto, faz-se necessária a 

compreensão de todos. 

ESTUDANTE 

É considerado estudante toda pessoa regularmente matriculada em um dos cursos da 

Faculdade de Tecnologia FATEC SENAI MT seja de graduação, pós-graduação ou extensão. 

Obs.: É proibida a frequência às aulas de estudante sem estar regularmente matriculado. 

ESTUDANTES SEM O NOME NO DIÁRIO DE CLASSE 

Se você verificar que seu nome não consta no Diário de Classe de determinada Unidade 

Curricular procure, imediatamente, a Secretaria Acadêmica para que sua situação seja 

regularizada. Somente com seu nome constando no Diário de Classe é que sua frequência será 

registrada e suas avaliações poderão ser realizadas. 

II – PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

PORTAL DO ALUNO 

 O Portal do Aluno é uma área restrita, de uso exclusivo de alunos que estejam devidamente 

matriculados em um dos cursos da FATEC. Neste ambiente está disponível uma série de 

serviços para o aluno, tais como: Calendário, Controle de Notas e Faltas, Materiais didáticos, 

Plano de aula, Atestados, Declarações, Aproveitamento de estudos; Desenvolvimento de TCC, 

sendo possível cadastrar o tema, linha de pesquisa, convidar e escolher o Orientador do TCC, 

podendo também marcar reuniões de acompanhamento e enviar arquivo ao orientador pelo 

portal e muitos outros serviços. 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
22 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO E CONTROLE DE AULA 

O ano letivo tem início e término previstos no Calendário Acadêmico de acordo com cada eixo 

tecnológico, não podendo as atividades escolares ocupar menos de 200 (duzentos) dias de 

trabalho escolar efetivo, excluindo o tempo reservado a exames finais. No Calendário, o 

estudante FATEC encontra todos os eventos gerais e atividades a serem desenvolvidas 

durante o período letivo nos Cursos Superiores de Tecnologia – CSTs. 

Já o Controle de Aula é um instrumento de acompanhamento de turma, dia da semana, 

horário de aula, professor e unidade curricular/disciplina durante o período de vigência do 

módulo. 

Acompanhe, continuamente: 

- Site www.fatecsenaimt.com.br 

- Área do Aluno. 

- Mural Institucional. 

- Coordenação de Curso Superior.  

 MATRÍCULA 

A matrícula é o mecanismo de ingresso do estudante no curso e na sala de aula da FATEC 

SENAI MT. O vínculo é de natureza contratual bilateral e geram direitos e deveres de ambas as 

partes. O regime adotado pela FATEC SENAI MT é Modular. Portanto, para dar continuidade e 

manter o vínculo com a Instituição, o estudante deve renovar sua matrícula a cada módulo. A 

divulgação necessária para a renovação é feita, com antecedência, em Calendário Acadêmico. 

É possível matricular-se nos cursos de Graduação Superiores de Tecnologia da FATEC MT, nos 

seguintes casos: 

- Quando classificado em processo seletivo (ingressante). 

- Quando portador de diploma de graduação ou solicita transferência de curso superior 

idêntico ou afim, desde que existam vagas remanescentes informadas na publicação de edital. 

http://www.fatecsenaimt.com.br/
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Na Pós-graduação, a seleção é feita a partir do que rege o edital de cada curso e os critérios 

estabelecidos. Geralmente faz-se por meio de: 

- Análise de Currículo Lattes ou Curriculum Vitae. 

- Análise da Documentação Comprobatória de Formação Superior. 

- Entrevista com a Coordenação, em caso de empate, ou se necessário para diminuir dúvidas 

para o aceite definitivo do candidato. 

DOCUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Para efetivar a matrícula entre CONTRATADO (SENAI-FATEC SENAI MT) e CONTRATANTE 

(Estudante) é necessário observar os documentos exigidos. 

1. GRADUAÇÃO: consta a apresentação obrigatória dos documentos abaixo relacionados: 

- Certificado ou declaração de conclusão de curso de nível médio ou diploma de conclusão do 

curso superior devidamente registrado (inciso II do Art. 44, da LDB nº 9.394, de 1996); 

- Histórico escolar do ensino médio; 

- Certificado de quitação de Serviço Militar, para candidatos maiores de 18 anos e do sexo 

masculino; 

- Cédula de identidade – Registro de Identidade (RG), preferencialmente, ou Carteira de 

Trabalho, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte, ou Carteira Profissional do 

Conselho, ou outro documento Oficial de Identificação que contenha fotografia do Candidato; 

- Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio candidato; 

- Título de Eleitor e comprovante de votação (1º e 2º turnos), ou Certidão de Quitação 

Eleitoral, para candidatos maiores de 18 anos. 

- Certidão de Nascimento ou de Casamento (para candidatos do sexo feminino que alteraram 

o nome). 

- Comprovante de Residência atual – até 90 dias. 

- Uma foto 3X4. 

2. PÓS-GRADUAÇÃO: Faz necessária a apresentação dos seguintes documentos para 

efetivação da matrícula: 
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- 1 foto 3X4. 

-Diploma de Graduação ou equivalente, reconhecido no Brasil (frente e verso). 

- Histórico Escolar da Graduação. 

- Cédula de identidade – Registro de Identidade (RG), preferencialmente, ou Carteira de 

Trabalho, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte, ou Carteira Profissional do 

Conselho, ou outro documento Oficial de Identificação que contenha fotografia do Candidato. 

- Certidão de Casamento (no caso de mudança de sobrenome para mulheres). 

- Certificado de Quitação com o Serviço Militar (para candidatos maiores de 18 anos e do sexo 

masculino). 

- Comprovante de Residência Atual (até 90 dias). 

3. EXTENSÃO: São necessários os seguintes documentos para efetivação da matrícula: 

- Documento de identidade (original e cópia). 

- CPF (original e cópia). 

- Comprovante de Escolaridade. 

- Comprovante de Residência Atualizado (original e cópia) 

REMATRÍCULA 

O acesso ao(s) Módulo(s) seguinte ocorrerá pelo processo de rematrícula, desde que o 

estudante tenha sido considerado APTO no módulo anterior ou admitido rematrícula por 

progressão parcial, nos termos do Regimento da Faculdade de Tecnologia FATEC SENAI MT. 

A matrícula no curso deve ser renovada ao término de cada módulo, no prazo fixado em 

calendário acadêmico.  

As regras para renovação são informadas nos murais, informativos distribuídos aos 

estudantes e no site da FATEC, disponível no endereço www.fatecsenaimt.com.br. 

Para rematrícula - renovação da matrícula - o (a) estudante deverá:  

a) Não possuir pendências financeiras. 

b) Estar com situação regularizada na Biblioteca.  

c) Não possuir nenhum documento pendente na Secretaria Acadêmica.  

http://www.fatecsenaimt.com.br/
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d) Ter pendência de até 2 (duas) Unidades Curriculares. 

e) Ter frequência mínima de 75%. 

f) Comparecer na instituição, conforme prazo estabelecido para assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais. 

g) Efetuar o pagamento da 1ª mensalidade. 

ATENÇÃO: Vale lembrar que a não renovação da matrícula/ rematrícula desvinculará o 

estudante da FATEC SENAI MT. 

Se perder o prazo para regularizar a vida acadêmica, o estudante deve solicitar o trancamento 

do semestre em questão, segundo as regras estabelecidas pela Instituição. 

Estudante com dependência (Progressão Parcial) deve fazer a solicitação, pelo site, na Área do 

Aluno, assim que confirmar a reprovação na unidade curricular, após solicitação realizar 

pagamento da taxa, para análise da supervisão de curso. 

OBSERVAÇÃO: Estudante do último semestre deve, no início do período letivo, verificar junto 

à Secretaria Acadêmica se a sua documentação e dados da ficha escolar estão completos, 

evitando, dessa forma, contratempos quando da expedição do diploma. 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA  

É a suspensão temporária do estudante, mantendo seu vínculo com a Instituição, garantindo 

seu retorno no período letivo subsequente. O estudante poderá solicitar o trancamento de 

sua matrícula por meio do serviço de requerimento eletrônico, disponível no portal. 

Não é possível o trancamento em dois casos:  

a) Estudante de primeiro módulo, ingresso quando este for oriundo do processo seletivo, 

transferência externa ou matrícula especial para portador de diploma. 

 b) Trancamento parcial de Unidade Curricular. 

 Vale lembrar que o retorno aos estudos obrigará o estudante, que houver trancado a 

matrícula, a cumprir o currículo que estiver ora vigente e a disponibilidade da oferta do curso, 
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módulo e turma. A concessão do direito de trancamento está reservada a estudantes em 

situação regular junto à Instituição. 

DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA 

É a extinção do vínculo (matriculado no período letivo) do estudante com a Instituição; por 

isso, se for o seu caso, converse com a coordenação de seu curso para que juntos possam 

avaliar a necessidade e tomada de decisão, antes de fazer o pedido.  A desistência deverá ser 

solicitada por requerimento eletrônico, disponível no site, área do aluno. 

ATENÇÃO: Uma vez solicitado desistência, o retorno à Instituição só será possível por meio de 

um novo processo seletivo. 

ABANDONO DE CURSO/ EVASÃO 

O abandono/evasão do curso não caracteriza rescisão do vínculo contratual, que permanece 

em vigor até o término do semestre e não exime o (a) estudante, do cumprimento de suas 

obrigações financeiras, conforme normas. 

Caso o (a) estudante não renove sua matrícula ou, concluído o período máximo de 

trancamento, não volte a se matricular, fica caracterizado o abandono do curso (evasão). O 

retorno à FATEC SENAI MT somente será possível após um novo processo seletivo ou 

solicitação formal a ser analisada pela instituição. 

TRANSFERÊNCIA DE CURSO 

A Transferência de Curso deve ser solicitada por Requerimento Online, disponível no portal. O 

pedido será examinado pelo (a) coordenador (a) de curso do eixo em questão e poderá ou 

não ser deferido, conforme existência de vaga e compatibilidade curricular. O cumprimento 

do prazo para a solicitação é fundamental para o deferimento do pedido. 

Para solicitar a mudança de curso, o (a) estudante deverá estar regularmente matriculado e 

sem pendências financeira ou documental.   

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES 

É a extinção do vínculo do (a) estudante, (matriculado (a) no período letivo), com a Instituição 

FATEC SENAI MT. A transferência para outra Instituição deve ser solicitada por meio de 
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Requerimento Online, no site: Área do Aluno. Os documentos serão disponibilizados ao (à) 

estudante, conforme determina a Portaria do MEC nº 230 de 09 de março de 2007.  O (A) 

estudante deve acompanhar a tramitação do requerimento via sistema, portal do Aluno. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E VALIDAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

O Aproveitamento de Estudos consiste em um procedimento acadêmico no qual o (a) 

estudante solicita a dispensa de Unidade Curricular já cursada e aprovada em Instituição de 

Ensino Superior. Para solicitar a Dispensa de Unidade Curricular, o (a) estudante deve abrir 

requerimento eletrônico, no Portal Área do Aluno, e apresentar os seguintes documentos, 

expedidos pela instituição de origem:  

1. Histórico atualizado (original) do Curso Superior, contendo carga horária e resultado 

final de avaliação de todas as unidades curriculares cursadas. 

2. Planos de Curso da Unidade Curricular pretendida. 

A partir daí, será feita uma avaliação por parte da Coordenação de Curso, juntamente com 

professores, a fim de avaliar a compatibilidade curricular, sendo então deferida ou não a 

solicitação. 

• O (A) estudante que ingressou via processo seletivo deve solicitar o aproveitamento de 

estudos por meio de requerimento eletrônico. 

• O (A) estudante que ingressou via processo seletivo de transferência externa, portador de 

diploma ou reabertura de matrícula trancada, terá o aproveitamento de estudos como parte 

integrante do processo, conforme regras estabelecidas em Edital. 

ALTERAÇÃO DE DADOS 

É importante que o (a) estudante mantenha seus dados cadastrais atualizados. Sempre que 

ocorrer alteração de endereço, telefone, e-mail ou nome, o (a) estudante deve solicitar 

alteração na Secretaria Acadêmica para entregar os documentos de comprovação dos dados 

atuais.  
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A atualização de dados cadastrais é de importância fundamental para que o (a) discente seja 

inscrito no ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), bem como tenha seu 

diploma devidamente registrado. 

MATRIZ CURRICULAR 

Matriz Curricular é a relação de Unidades Curriculares do curso ao qual o (a) estudante está 

vinculado. A matriz possibilita o acompanhamento das Unidades Curriculares a ser cursada 

em cada Módulo. Pode ser acessada pelo site www.fatecsenaimt.com.br. 

CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

A Certificação de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico (certificação intermediária) 

está prevista para os Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) e, habilita você estudante, que 

obteve aprovação nos módulos, conforme especificado no Projeto Pedagógico de cada Curso, 

a ingressar em determinadas áreas do mercado de trabalho, antes da conclusão do curso. 

Para outras informações procure a Secretaria Acadêmica ou a Coordenação de Curso. 

PLANO DE CURSO 

Plano de Curso é o documento que explicita o conteúdo programático de cada Unidade 

Curricular, a bibliografia básica, a metodologia a ser adotada e os critérios de avaliação.  É um 

documento de suma importância, pois, por meio dele, o (a) estudante toma conhecimento da 

metodologia de ensino, forma de avaliação e conteúdo programático das unidades 

curriculares (bem como sua carga horária), ou seja, é um documento que norteia todo o 

projeto acadêmico de um curso, com informações muito úteis para acompanhamento do 

desenvolvimento das aulas e das atividades atribuídas pelo professor. 

FORMAS DE INGRESSO 

 Para ingresso na nossa IES, nos cursos de Graduação e Pós-Graduação, o caminho é por: 

1. Processo Seletivo - Vestibular.  

2. Processo Seletivo por Agendamento.  

3. Transferência Externa.  

4. Portador de Diploma. 

5. Análise Documental. 

http://www.fatecsenaimt.com.br/
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1. Processo Seletivo - Vestibular: Constitui-se de 02 (duas) modalidades de ingresso e os (as) 

candidatos (as) devem atender a todos os requisitos e condições estabelecidos em Edital 

próprio.  

A. VESTIBULAR - PROVA+REDAÇÃO+ENTREVISTA. Essa modalidade inclui 3 FASES: 

Prova de Conhecimento, Redação e Entrevista. 

B. NOTA DO ENEM+ENTREVISTA.  

 

2. Processo Seletivo por Agendamento: O (A) candidato (a) escolhe o dia e o horário, 

conforme datas disponibilizadas para fazer a prova de redação (eliminatória).  

3. Transferência Externa: É feita quando o (a) estudante está insatisfeito (a) com sua 

faculdade de origem e deseja transferir seu curso para FATEC SENAI MT.  

4. Portadores de Diploma: Recomendado para o (a) candidato (a) que tenha diploma de 

nível superior e, por isso, não precisa fazer vestibular. Recomenda-se procurar a FATEC SENAI 

MT e fazer a sua segunda graduação. 

5. Análise Documental: É um processo de seleção destinado exclusivamente para 

ingresso na Pós-Graduação. 

Para saber mais sobre as formas de ingresso dos nossos cursos de Graduação Superiores de 

Tecnologia, Pós-Graduação e Extensão acesse o site www.fatecsenaimt.com.br. Em caso de 

dúvidas, entre em contato conosco pelo (65) 3612-1712 e teremos prazer em orientá-lo (a)! 

PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (PGAI) 

A FATEC tem um instrumento chamado Plano de Garantia de Acessibilidade e Inclusão (PGAI) 

cujo objeto é proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida 

e inclusão social por meio da ampliação da comunicação, mobilidade e controle nos 

ambientes de aprendizagem e habilidades de aprendizados com várias ações pedagógicas e 

metodológicas que são revisitadas a cada demanda, visando uma prática educativa 

contextualizada e humanística. 

A Faculdade possui um (a) interlocutor (a) responsável para fazer a articulação entre as ações 

do programa e as necessidades da IES. O programa dá suporte para o desenvolvimento da 

http://www.fatecsenaimt.com.br/
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Unidade Curricular de LIBRAS – optativa que acontece sempre no último módulo do curso, 

sendo os estudantes comunicados por meio de edital, inscrevendo-se se for de seu interesse.  

USO DE LABORATÓRIOS E OFICINAS 

A FATEC possui laboratórios e oficinas específicos de cada área, tanto os laboratórios (de 

Processamento de Alimentos, de informática e metal-mecânica) como as oficinas são meios 

utilizados para o desenvolvimento direto do currículo, onde os estudantes vivenciam 

experiências e práticas de aprendizagem, conforme o cronograma e as normas estabelecidos 

pela faculdade, e às necessidades dos docentes dentro do horário de aula. 

Os Laboratórios possuem uma Política de Gestão quanto às Práticas de Laboratório, uma 

Política de Acesso aos Computadores (Login e Senha), uma Política de Acesso a Rede (que é 

toda monitora e somente com as máquinas configuradas) e uma Política de Acesso Físico (uso 

de USB). 

A utilização dos laboratórios (Informáticas e Práticas Alimentares) ocorre mediante 

programação informada no Plano de Ensino/Plano de Aula. Não é permitida a: 

 Instalação de softwares, mesmo gratuitos, nos equipamentos dos laboratórios sem 

o conhecimento da Coordenação de Informática (TI). 

  Entrada de nenhum tipo de alimento ou bebida nos laboratórios. 

  Entrada ou utilização do laboratório por pessoas não autorizadas. 

  Permanência de estudantes em laboratório, sem acompanhamento do docente.  

 

Laboratório/ Oficina 

Laboratório de Instalações Elétricas 

Laboratório de Comandos Elétricos 

Laboratório de Controladores Lógicos Programáveis 

Laboratório de Redes de Comunicação Industrial 

Laboratório de Pneumática e Hidráulica 

Laboratório de Mecatrônica 

Laboratório/ Oficina 

Laboratório de Automação Industrial 

Laboratório de Instrumentação e Controle 

Laboratório de Eletrônica Digital 

Laboratório de Eletrônica Analógica 

Oficina de Usinagem Convencional 

Oficina de Usinagem CNC 
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Oficina de Mecânica de Manutenção Industrial 

Oficina de Soldagem 

Laboratório/ Oficina 

Laboratório de CAD 

Laboratório de Desenho 

Laboratório de Metrologia 

Laboratório de Metalografia 

Laboratório 

Laboratório de Processamento de Carnes 
Laboratório de Análise Sensorial 

Laboratório de Panificação 

Laboratório: Cozinha Industrial 

Laboratório de Análises Físico-Químicas 
Laboratório Análise Microbiológica de Alimentos 

Laboratório de Processamento Vegetal 
Laboratório de Laticínios 

Laboratório Manufatura Aditiva 
 

REGRAS BÁSICAS PARA ENTRADA NOS LABORATÓRIOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS  

Regras que deverão ser seguidas pelos Docentes e Discentes ao utilizarem os laboratórios de 

Alimentos: 

I. Não adentrar nos laboratórios portando mochilas, bolsas, celulares, aparelhos 

eletrônicos em geral em quaisquer áreas do laboratório. Os mesmos devem ser 

deixados em sala de aula ou no armário localizado na entrada do laboratório. 

II. É obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), dentro do 

laboratório. 

III. Cumprir todas as regras previstas nas normas internas de utilização deste laboratório, 

zelando pelo seu bom funcionamento, e pela segurança dos seus usuários, além de 

preservar o seu patrimônio. 

IV. Ser responsável pela limpeza de louças, bancadas, e pias do laboratório após o uso. 

Tudo deve estar devidamente limpo sem resíduos e insumos.  

V. Certificar se os equipamentos (principalmente balanças) estão devidamente limpos, 

reagentes organizados e se torneira de água ou gás estão fechadas. 

VI. Ao término das aulas, verificar se todos os equipamentos utilizados estão desligados e 

nos seus respectivos lugares. Ao sair, apagar as luzes e desligar o ar-condicionado. 
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FREQUÊNCIA – NOTA – MÉDIA 

 O professor da unidade curricular é responsável pelos lançamentos das frequências e das 

notas, sendo dever do estudante consultar e acompanhar via Área do Aluno, no site da 

faculdade. 

A Frequência, na graduação presencial, é procedimento obrigatório de acordo com a LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases), Lei 9.394/96, artigo 47 §3º. Se o número de faltas for superior a 25% 

das aulas ministradas em cada unidade, o(a) estudante será reprovado(a) automaticamente. 

Para ser aprovado (a) quanto à frequência, na unidade, o(a) estudante deverá ter 75% de 

presença. 

Para efeitos da avaliação é atribuída a Nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), permitindo-se a decimal 

0,5 (meio), para aferição de resultados de N1 e N2 (Nota 1 e Nota 2).  

Para ser aprovado (APTO), o (a) estudante precisará ter Média igual ou superior a 7,0 (sete), 

em cada Unidade Curricular. Caso contrário, terá que se submeter à Prova Final (PF), 

precisando, neste caso, atingir a Média Final igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência de 75% 

para ser aprovado (a).  

 

Para apuração dos resultados das Notas (N) utiliza-se a seguinte média aritmética: 

 

 

 

Para apuração do resultado de cada Unidade Curricular, após a Avaliação Final (se for o caso), 

utiliza-se a seguinte média aritmética: 

 

Nota 1+ Nota 2 = Média  

   2                 . 

Média da Unidade Curricular + Avaliação Final = Média Final 

                                      2 
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AULA 

A aula compreende o período em que são desenvolvidos os conteúdos programáticos de uma 

unidade curricular. É o momento que acontece a interação entre professor (a) e estudante 

com práticas pedagógicas cujo foco está no processo, na situação e na estratégia de 

aprendizagem desafiadoras que contemplem a inovação, a autonomia e a formação do (a) 

estudante-aprendiz e, futuro profissional. 

A concepção de aula é resultado do planejamento junto ao NDE (Núcleo Docente 

Estruturante), expresso no Plano de Ensino da Unidade Curricular e validado pelas 

coordenações de cursos e acadêmica. Vale ressaltar que qualquer modificação é previamente 

aprovada. 

HORÁRIO DE AULA 

 GRADUAÇÃO SEDE CUIABÁ: 

NOTURNO: Segunda a sexta - 18h45min às 22h (15´ de intervalo).  

DIURNO: Sábado - 9h às 12h e 13h30min às 16h45min. 

 

 GRADUAÇÃO VÁRZEA GRANDE: 

NOTURNO: Segunda a sexta – 18h45min às 22h (15´ de intervalo).                                 

DIURNO: Sábado - 13h30min às 17h30min.  

 

 GRADUAÇÃO RONDONÓPOLIS: 

NOTURNO: Segunda a sexta - 18h45min às 22h (15´de intervalo).  

DIURNO: Sábado - 9h às 12h e 13h30min às 16h45min. 

 

 GRADUAÇÃO NOVA MUTUM: 

NOTURNO: Segunda a sexta – 19h às 22h (15’de intervalo).                                 

DIURNO: Sábado - 8h às 12h e 13h30min às 17h45min. Domingo – 8h às 12h. 

 PÓS-GRADUAÇÃO:  

As aulas ocorrem, conforme o Cronograma Acadêmico de cada curso. 
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 EXTENSÃO: 

         As turmas de Curso de Extensão têm seus horários definidos por edital próprio. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 

A FATEC SENAI MT utiliza a metodologia de avaliação baseada no desenvolvimento de 

competências, estimulando um aprendizado na prática. Considerando as funções da avaliação 

seguintes: 

1.  a função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar 

características gerais do estudante, seus conhecimentos prévios, interesses, 

possibilidades e dificuldades, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade. 

2. a função formativa da avaliação fornece informações ao professor e ao estudante 

durante o desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo 

localizar os pontos de deficiências para intervir na melhoria contínua desse processo. 

Portanto, a avaliação formativa possibilita um redirecionamento do ensino e da 

aprendizagem, tendo em vista garantir a sua efetividade ao longo da formação 

profissional.  

3. e a função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do estudante ao 

final de uma etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma situação de 

aprendizagem, uma unidade curricular, um módulo ou um conjunto de módulos. 

Permite ainda decidir sobre a promoção ou retenção do estudante, considerando o 

desempenho alcançado. Por outro lado, as informações obtidas com essa avaliação, ao 

final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa 

subsequente dos processos de ensino e aprendizagem. 

SEGUNDA CHAMADA (AVALIAÇÃO) 

O (A) estudante que se ausentar no dia da aplicação das Provas/Avaliações deverá solicitar, 

via Portal - Área do Aluno, o pedido de 2ª Chamada até 3 (três) dias úteis, anexar documento 

comprobatório (COM JUSTIFICATIVA OU SEM JUSTIFICATIVA) para análise da coordenação de 

curso e aguardar deferimento ou indeferimento do processo. Havendo deferimento, o (a) 
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professor (a) será informado (a) de que deverá realizar a segunda chamada, conforme datas 

previstas e divulgadas no Calendário Acadêmico.  

Atenção: O (A) docente da FATEC SENAI MT não aplica prova de 2ª chamada sem que haja o 

trâmite de solicitação do pedido pelo (a) estudante, deferimento da solicitação pelo órgão 

competente para aplicação no dia já previsto em calendário de Prova de 2ª Chamada para o 

estudante. 

I.      COM JUSTIFICATIVA:  

É quando você não pode comparecer às provas, por motivo de doença ou outros 

impedimentos legais, e tem o prazo de 3 (três) dias úteis para fazer a solicitação e anexar o 

respectivo comprovante do motivo legal que gerou o pedido. No caso de doença, apresente 

atestado médico com indicação do CID (Código Internacional de Doenças), período de 

afastamento, carimbo e assinatura do médico. 

O (A) estudante que se enquadrar nos casos abaixo terá isenção da taxa: 

I. Por razões de luto (parentes de 1º grau). 

II. Por motivo de convocação oficial. 

III. Quando em atividades profissionais/trabalho. 

IV.        Quando afastado das atividades acadêmicas por recomendação médica. 

V.         Casamento do aluno: até 3 (três) dias imediatamente posteriores ao evento. 

VI.        Morte de parente próximo: até 2 (dois) dias após a ocorrência. 

VII.       Nascimento de filho: se coincidir com o dia do nascimento. 

VII.       Serviço militar: no dia e hora marcados para apresentação. 

II.  SEM JUSTIFICATIVA:  

Para os casos sem comprovação, a realização da 2ª chamada, ocorre mediante a solicitação 

via portal e pagamento de taxa pelo (a) estudante. O seu pedido será analisado pela 

coordenação de curso. Havendo deferimento, o (a) professor (a) será informado (a) de que 

deverá realizar a segunda chamada, conforme datas previstas e divulgadas no Calendário 

Acadêmico. 
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Impossibilidade de segunda chamada: 

I. O não comparecimento à avaliação do trabalho de grupo, mesmo quando 

justificado, não dá direito a segunda chamada. 

II. O não comparecimento à prova de segunda chamada não dá direito de solicitar 

nova oportunidade, mantendo-se assim, a nota zero relativa a esta avaliação. 

III. Não há segunda chamada para provas finais (PF). 

REGIME DOMICILIAR 

O procedimento para regime domiciliar seguirá a legislação vigente (Decreto Lei nº 1.044 de 

21 de Outubro de 1969 e Lei nº 6.202 de 17 de Abril de 1975).  Como compensação da 

ausência às aulas é atribuído ao (à) estudante exercício domiciliar com acompanhamento, nas 

unidades curriculares que esteja matriculado (a), desde que compatíveis com seu estado de 

saúde e ouvidos os (as) docentes. Conforme Regimento Acadêmico, o (a) estudante tem 3 

(três) dias úteis para dar entrada ao pedido de solicitação de Regime Domiciliar junto à 

Secretaria Acadêmica para que o mesmo seja apreciado e deferido pela Coordenação de 

Curso. 

SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Após você, estudante, fazer o trâmite de solicitação de documentos acadêmicos, via portal, e 

o pagamento das taxas correspondentes (se assim for taxado), é necessário aguardar 5 (cinco) 

dias úteis, depois do reconhecimento do pagamento da taxa. Por isso, é necessário fazer a 

solicitação pelo Requerimento Eletrônico, com antecedência, avaliando a sua necessidade de 

urgência. Poderão ser solicitados no portal os seguintes serviços:  

SERVIÇOS SETORES RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO TAXA 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR SUPERVISÃO DE CURSO 
0,00 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS SUPERVISÃO DE CURSO 
5,00 

CERTIFICADO 1ª VIA - FATEC SECRETARIA ACADÊMICA 
0,00 

CERTIFICADO 2ª VIA - FATEC SECRETARIA ACADÊMICA 
40,00 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO  SECRETARIA ACADÊMICA 0,00 

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA SECRETARIA ACADÊMICA 5,00 

DESISTÊNCIA SUPERVISÃO/SECRETARIA/BIBLIOTECA/FINANCEIRO 
0,00 

DIPLOMA 1ª VIA - FATEC SECRETARIA/BIBLIOTECA 
0,00 
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ATENÇÃO: Outros casos não previstos serão analisados mediante solicitação via Requerimento (EP-FF-013), na 
Secretaria Acadêmica, pessoalmente. 

DEPENDÊNCIA OU PROGRESSÃO PARCIAL 

A dependência é a situação em que o (a) estudante passa a cursar o módulo seguinte, mesmo 

não tendo sido aprovado em todas as Unidades Curriculares, anteriormente cursadas, desde 

que observado o limite estipulado no Regimento Acadêmico e também o prazo de realização 

da dependência/ou progressão parcial. 

O (A) estudante pode ser beneficiado (a) com o regime da Dependência, decorrente de 

aproveitamento final insuficiente em até duas Unidades Curriculares e com 75% de frequência 

e, regularizá-las por meio dos Planos de Estudos no Módulo subsequente, impreterivelmente. 

Caso contrário, o (a) estudante ficará impedido (a) de prosseguir nos módulos seguintes até 

que conclua a dependência. 

Cabe ao (à) estudante ou ao seu responsável o encargo pelos custos extraordinários adicionais 

DIPLOMA 2ª VIA - FATEC SECRETARIA/BIBLIOTECA/ FINANCEIRO 
40,00 

HISTÓRICO SECRETARIA ACADÊMICA 
0,00 

JUTIFICATIVAS DE FALTA SUPERVISÃO DE CURSO 
0,00 

LICENÇA MATERNIDADE SUPERVISÃO DE CURSO 
0,00 

PROGRAMA DA UNIDADE CURRICULAR (EMENTA) SECRETARIA/SUPERVISÃO DE CURSO 
5,00 

PROGRESSÃO PARCIAL (DEPENDÊNCIA) SUPERVISÃO DE CURSO/FINANCEIRO/SECRETARIA 
101,43 

PROVA 2ª CHAMADA COM JUSTIFICATIVA SUPERVISÃO DE CURSO 
0,00 

PROVA 2ª CHAMADA SEM JUSTIFICATIVA SUPERVISÃO DE CURSO 
40,00 

REEMBOLSO FINANCEIRO 
0,00 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA SUPERVISÃO/SECRETARIA/BIBLIOTECA/FINANCEIRO 
0,00 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA DE CURSO SECRETARIA/SUPERVISÃO DE CURSO/FINANCEIRO 
0,00 

TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO  SECRETARIA/SUPERVISÃO DE CURSO/FINANCEIRO 0,00 

Estudante 
solicita no 

portal 
acadêmico 

Coordenação 
de Curso 
analisa e 

emite parecer  

Solicitação 
Deferida 

Coordenador (a) 
cria a turma e 

realiza o 
Agendamento  

Financeiro 
emite boleto 

para 
pagamento 

Pagamento da 
Taxa   

realizado  

Secretaria 
Matricula o(a) 
estudante  e 
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Coordenação 
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da oferta dessa dependência.  

ESTÁGIO PROFISSIONAL NÃO OBRIGATÓRIO 

Em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o Estágio Não Obrigatório é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do 

curso. 

Ao (À) estudante da FATEC SENAI MT é facultado o acesso ao estágio não obrigatório. Nesse 

caso, a duração do estágio, pela parte concedente, não poderá exceder 02 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de estudante estagiário (a) com deficiência, conforme respalda a lei 

específica vigente. Ressalta-se que no Estágio não Obrigatório a empresa tem também 

obrigações a cumprir, ou seja, a Lei nº11788/2008. 

Para o desenvolvimento do estágio não obrigatório, o (a) estudante deve receber da Unidade 

Operacional, a orientação com referência à postura do (a) estudante estagiário (a) na 

empresa, o desenvolvimento das atividades, a responsabilidade pelos maquinários e 

equipamentos utilizados, a ética profissional, o relacionamento sadio que deve manter com os 

seus colegas na empresa. Recebe, ainda, o Termo de Compromisso que deve ser feito com a 

Unidade Operacional/Agente de Integração/Estudante/Empresa. O (A) docente orientador (a) 

deve ser indicado (a) para acompanhar o (a) estudante-estagiário (a), realizando, pelo menos, 

uma visita na empresa durante o referido estágio. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

São atividades de caráter obrigatório, normatizadas no PPC (Projeto Pedagógico de Curso) que 

visam valorizar a formação diversificada do (a) estudante. Tais atividades têm a finalidade de 

enriquecer o processo ensino-aprendizagem, privilegiando atividades de complementação da 

formação social, humana e profissional, atividades de cunho comunitário, de interesse 

coletivo e atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e tecnológica. 

As Atividades Complementares englobam palestras, cursos de extensão, eventos culturais e 

muitas outras atividades que complementam a formação e a vivência acadêmica, favorecendo 

a autoaprendizagem e o autoestudo, propiciando a integração da teoria com a prática. 
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A carga horária total das Atividades Complementares está definida na Matriz Curricular do 

curso de graduação tecnológica (100 horas), aos quais se aplica, e deve ser cumprida por você, 

estudante regularmente matriculado no período de integralização do curso. 

Para comprovação de realização das atividades, o (a) estudante deverá solicitar análise por 

meio de Requerimento Eletrônico no portal, anexando, quando for o caso, o Relatório da 

Atividade Complementar (colocar o formulário), ou a declaração/certificado de participação 

do evento/curso- EP-FF-063. 

É reponsabilidade da coordenação de curso realizar a análise e a conversão das horas de 

atividades, conforme Tabela de Classificação das Atividades Acadêmicas Complementares. A 

visualização final das horas computadas e deferidas pode ser acompanhada no histórico 

escolar, no Portal Área do Aluno. 

VISITA TÉCNICA 

A atividade de visita técnica visa o encontro do acadêmico com o universo profissional, 

proporcionando-lhe uma formação mais real do Mercado de trabalho.   

A realização da visita à empresa é de extrema relevância para os (as) estudantes da 

graduação, pois a partir dela é possível observar o ambiente real de uma empresa em pleno 

funcionamento, além de verificar sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos 

implícitos nela.  Muitos estudos e pesquisas requerem tal visita para verificar hipóteses, teses 

e teorias na prática. É necessário solicitar ao (à) coordenador (a) de Curso agendamento da 

visita. 

ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR 

A Atividade Multidisciplinar objetiva ser espaço para que as diversas atividades acadêmicas 

promovidas na instituição, como: Simpósio, Congresso, Seminário, Encontro, Semana ou 

Jornada Acadêmica, Conferência, Palestra e demais atividades, tenham visibilidade e 

acessibilidade social.  



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
40 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

A integração entre a FATEC e a sociedade sugere a interdisciplinaridade e a articulação do 

ensino, promovendo o desenvolvimento humano e social de discentes, docentes, funcionários 

e  comunidade e, também,  contribuindo  para  a  formação  ética ,  humana  e científica de 

profissionais, mediante a produção e a disseminação do conhecimento, da arte e da cultura. 

ATIVIDADE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO 

As atividades de pesquisa e a Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (ICTeI)  e, também as 

atividades de extensão são articuladas ao ensino de graduação, buscando comprometimento 

da comunidade acadêmica com interesses e necessidades da mesma com as demandas 

sociais. 

O papel da extensão acadêmica, como uma atividade-fim, integrada ao ensino e a iniciação 

científica, tecnológica e de inovação é de produzir e difundir o conhecimento estabelecendo a 

interlocução com a sociedade e com mundo do trabalho. 

As atividades de ICTeI  e da extensão são acompanhadas e monitoradas pela coordenação de 

curso do eixo correspondente, bem como pela coordenação acadêmica e, seguem 

regulamento próprio descrito na Política de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica  (ICTeI) 

e na Política de Extensão, validadas pelo CONSUPE (Conselho Superior de Educação). 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) compõe uma Unidade Curricular de 100h 

contemplada aos cursos e constitui-se em uma atividade acadêmica de sistematização do 

conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou curso de graduação, 

desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência, conforme 

estabelecido na proposta do Projeto Pedagógico dos Cursos Superiores (PPC) de Tecnologia é 

um requisito essencial para a obtenção do grau de Tecnólogo (a). 

O TCC tem Regulamento Próprio, assim como há orientações quanto às normatizações de 

elaboração e apresentação de TCC junto à banca. O acompanhamento do TCC é feito 

mediante Sistema de Gestão de Escolar (SGE), colocado no portal do aluno para melhor 

transparência entre os envolvidos: estudante, orientador e coordenação de curso. 
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São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I - Oferecer ao acadêmico a oportunidade de iniciação à pesquisa; 

II - Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso tendo como base a 

articulação entre a teoria e a prática; 

III - Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, 

inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional. 

O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser apresentado a uma banca, de acordo com a 

natureza e os fins do curso e sua elaboração é individual. O (A) estudante avaliado (a) com 

aproveitamento satisfatório deve obter média igual ou maior que 7,0 (sete).  

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso implica rigor metodológico e científico, 

organização e contribuição para a ciência, sistematização e aprofundamento do tema 

abordado, sem ultrapassar, contudo, o nível de graduação. 

O (A) professor (a) orientador (a) é responsável pelas orientações, acompanhamento e 

condução de avaliação junto à banca dos TCCs do (a) estudante. Todas as etapas são, 

rigorosamente, acompanhadas e registradas, no portal do aluno. 

Obs.: Cada curso tem regulamentação própria no que se refere ao cumprimento dessa 

atividade acadêmica.   

COLAÇÃO DE GRAU 

O ato de colar grau é parte integrante das atividades de conclusão do curso e indispensável 

para a obtenção do diploma. A Sessão Solene de Colação de Grau Unificada – Formatura da 

FATEC SENAI MT – é o ato oficial público, de caráter obrigatório para a conclusão do curso e 

assinatura da ATA DE COLAÇÃO. 

O (A) estudante só poderá colar grau se tiver sido aprovado (a) em todas as Unidades 

Curriculares, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e demais componentes curriculares do 

seu curso. 
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Obs.: A data da colação será informada no semestre de término do curso. 

Existe a possibilidade da Colação de Grau Extraordinária – De Gabinete – somente assinatura 

no livro Ata, no gabinete da direção, nos casos em que o(a) formando(a), por motivo 

justificável, não pode/poderá comparecer à formatura solene. Nesse caso, inclui taxas 

adicionais pelo serviço e somente é permitido em duas situações: Grau em sessão ESPECIAL e 

Grau em sessão EXTEMPORÂNEA, conforme Regulamento Acadêmico da FATEC SENAI MT. 

Ambas as colações precisam de solicitação junto à Secretaria Acadêmica para preenchimento 

de requerimento e providências documental. 

DIPLOMA  

Após a colação de grau, o (a) concluinte estará apto (a) a solicitar o diploma pelo portal - Área 

do Aluno. A partir da data de entrada do Requerimento formal de Diploma na Secretaria 

Acadêmica, a FATEC tem 90 (noventa) dias corridos para expedir e registrar o Diploma. A 

primeira via do diploma é isenta de taxa administrativa.  

A 2ª via do diploma pode ser expedida tanto por motivo de extravio ou sinistro quanto por 

danificação do original. No caso de danificação, deverá ser anexado ao requerimento da 2ª via 

o diploma danificado. No caso de extravio ou sinistro deverá apresentar, em anexo ao 

requerimento, a justificativa e/ou Boletim de Ocorrência. O novo diploma expedido será 

registrado como diploma comum e receberá um novo número de registro, com todos os 

dados do formado atualizados na data de expedição da 2ª via. O (A) diplomado (a) deverá 

arcar com os custos da confecção do novo diploma por ser um serviço educacional adicional. 

Em casos excepcionais, o (a) formando (a) poderá solicitar por meio de requerimento na 

Secretaria Acadêmica o Apressamento de Diploma, mediante justificativa devidamente 

documentada com o motivo (concurso público, por exemplo) validado pela Direção 

Acadêmica e pagamento de taxa, conforme tabela de serviços educacionais adicional. O 

tempo estimado para conceder o apressamento de diploma é de 30 (trinta) dias. 

http://www.unifieo.br/intranet/intranet.php?id=439
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

A FATEC SENAI MT expede e registra ao (à) estudante que cumprir os requisitos exigidos, 

conforme normas internas de conclusão e de solicitação à Secretaria Acadêmica, o certificado 

de: 

I -  Saída Intermediária de Qualificação Profissional Tecnológica. 

II -  Conclusão de Curso de Extensão. 

III -  Conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

Retirada do diploma: Após ser comunicado por e-mail ou acompanhar resposta no Portal do 

Aluno, o (a) concluinte deve retirar o diploma na secretaria da unidade em que realizou o 

curso, mediante apresentação de documento de identidade ou por intermédio de procurador 

(a), munido de procuração com o fim específico de retirada do documento, com firma 

reconhecida em cartório. 

DIREITOS DO (A) ESTUDANTE 

 Ter acesso ao ensino referente à unidade curricular do curso em que se matriculou e 

dele participar; 

 Ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades 

nas perspectivas individual, social e profissional; 

 Ter assegurado o respeito à sua pessoa; 

 Ter asseguradas as condições adequadas e favoráveis a sua aprendizagem; 

 Apresentar sugestões visando à melhoria do ensino ministrado; 

 Receber orientação para a constante melhoria do seu rendimento escolar; 

 Frequentar as dependências da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso que lhe 

forem destinadas, nos horários determinados; 

 Pleitear aproveitamento de estudos de componentes curriculares já cursados em nível 

superior; 

 Ter assegurado o direito à organização e manifestação do pensamento, conforme, 

conforme assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil (1988); 
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 Recorrer das decisões dos órgãos executivos e deliberativos da FATEC SENAI MT, 

desde que na forma e nos prazos previstos. 

DEVERES DO (A) ESTUDANTE 

 Comparecer pontual e assiduamente às aulas, às avaliações de aproveitamento 

escolar, às solenidades e a outros atos programados pela Faculdade de Tecnologia 

SENAI Mato Grosso; 

 Cumprir os prazos e horários determinados em suas atividades acadêmicas; 

 Manter conduta condizente com o padrão moral e cultural da Faculdade; 

 Efetuar, pontualmente, todos os pagamentos das mensalidades e taxas, sob a pena de 

sanções legais; 

 Respeitar colegas, funcionários, docentes e a comunidade externa, portando-se de 

forma íntegra em todos ambientes e atividades que envolvam a Faculdade; 

 Respeitar o ambiente da Faculdade, com atitudes que não prejudiquem o 

desenvolvimento de nenhuma das atividades da Faculdade; 

 Zelar pelo material que lhe for confiado e pelo patrimônio da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Mato Grosso, colaborando na sua conservação e manutenção, assegurando a 

ordem e limpeza em todas as dependências; 

 Manter atualizadas informações cadastrais junto à secretaria da faculdade; 

 Observar as normas de prevenção de acidentes, utilizando, quando for o caso, o 

equipamento de segurança previsto; 

 Indenizar os prejuízos quando, por dolo ou por negligência, for responsável por danos 

causados à Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, aos colaboradores do 

estabelecimento ou aos colegas; 

 Manter sempre elevado o bom nome da Faculdade de Tecnologia SENAI dentro e fora 

dela; 

 Solicitar no portal, o pedido de justificativa e anexar atestado médico ou outro 

comprovante de justificativa de ausência, nos casos previstos na legislação vigente e 
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neste Regulamento, até 02 (dois) dias úteis, após o retorno às aulas, a fim de não 

sofrer prejuízo na sua avaliação; 

 Comunicar à coordenação de Curso, em tempo hábil, seu afastamento temporário, por 

motivo de doença e outros, mediante documentos comprobatórios; 

 Frequentar, com assiduidade e pontualidade, as aulas e demais atividades, 

relacionadas ao seu curso e da Faculdade quando convocado; 

 Cumprir as cláusulas contratuais constantes do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, aplicado ao que prevê a legislação vigente. 

FALTAS DISCIPLINARES 

Caso alguma infração seja cometida podem ser aplicadas a estudantes penalidades 

administrativas, como advertência, suspensão ou exclusão, dependendo da gravidade da 

infração. As faltas disciplinares apontadas no Regimento Acadêmico são as seguintes: 

 Improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares; 

 Inutilização ou adulteração de avisos ou editais afixados pela administração ou 

retirados, sem prévia autorização da autoridade competente, de objeto ou documento em 

qualquer dependência da FATEC SENAI MT; 

 Ofensa ou agressão a qualquer membro da instituição no recinto de qualquer unidade 

acadêmica ou administrativa;  

 Desacato a membro da direção da unidade acadêmica, do corpo docente ou às 

autoridades máximas da FATEC SENAI MT; 

 Dano material ao patrimônio público que importe em depredação ou inutilização de 

bens, móveis e imóveis, ou danificação da fauna e da flora, poluição de cursos d’água, do 

meio ambiente e das vias de acesso existentes em áreas da FATEC SENAI MT; 

 Prática de atos incompatíveis com atividades acadêmicas e administrativas e com o 

decoro ou a dignidade da vida escolar. 

Atenção: O plágio (apresentação do trabalho alheio como próprio mediante o 

aproveitamento disfarçado e em desacordo com o bom senso) caracteriza-se como uma grave 

falta disciplinar. O Plágio é Crime de Violação aos Direitos Autorais no Art. 184 – Código Penal, 
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que diz: Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 

(três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  Identificado plágio, automaticamente, o(a) estudante 

receberá nota 0 (zero) na atividade e será registrada a informação na pasta do(a) estudante.  

PENALIDADES DISCIPLINARES 

 Ao (À) estudante aplicam-se as seguintes penalidades disciplinares: 

I. Advertência - quando desrespeitar qualquer membro da comunidade acadêmica, 

desobedecer às determinações ou perturbar a ordem do recinto da Faculdade. 

II. Repreensão - quando reincidir em qualquer das faltas enunciadas no inciso anterior, 

injuriar pessoas no recinto da Instituição, ou causar prejuízo material ao patrimônio da 

Faculdade, hipótese em que está sujeito a promover a devida indenização. 

III. Suspensão - quando reincidir em qualquer das faltas enunciadas no inciso anterior. 

IV. Exclusão - nos casos de reincidência em qualquer das faltas enunciadas no inciso 

anterior ou prática de ato incompatível com a moralidade ou a dignidade da vida 

acadêmica. 

São competentes para a aplicação das penalidades ao (à) estudante: 

I. A Coordenação de Curso, nos casos de advertência. 

II. A Direção Acadêmica, nos casos de suspensão superior a oito dias. 

III. O Colegiado de Curso, nos casos de suspensão de até oito dias. 

IV. A Direção Acadêmica mediante indicação e Colegiado de Curso, no caso de exclusão. 

OUVIDORIA 

A ouvidoria da FATEC SENAI MT foi criada para facilitar o  recebimento  das  demandas  dos  

que a procuram para suas manifestações e reclamações, por meio de um processo ágil, seguro 

e eficaz  tendo  como  principais  objetivos  estreitar  relações  e  solucionar  dificuldades.  

Para reclamações e/ou sugestões o estudante deverá ligar no 0800-7779770. 

  Outros meios de comunicação:  

 Call Center: 0800-7779737. 

 Site: www.fatecsenaimt.com.br - fale conosco. 

http://www.fatecsenaimt.com.br/
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 Filipetas – caixas de sugestões espalhadas pela unidade. 

 

PAGAMENTO 

A primeira parcela do curso será paga em caráter de sinal, arras e princípio de pagamento, 

sendo imprescindível sua quitação para a efetivação da matrícula. As demais parcelas serão 

pagas após o início do curso, todas com vencimento para o dia 15 de cada mês.  O não 

pagamento das parcelas no devido prazo implicará a cobrança do valor integral das mesmas, 

bem como aplicação de multa de 2% (dois por cento) e acréscimo de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, sem prejuízos das medidas legais cabíveis. 

Os boletos vencidos, com mais de 30 dias de atraso, serão enviados pelos correios com uma 

Carta de Cobrança – Após 10  (dez)  dias  do  envio,  caso  o  cliente  não  se  manifeste  à  

respeito,  será realizada a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

POLÍTICA COMERCIAL  

A FATEC SENAI MT oferece aos estudantes calouros, veteranos e egressos, diversos benefícios 

como bolsas e descontos em suas mensalidades. As vantagens são válidas para cursos 

presenciais de graduação tecnológica, pós-graduação e extensão proveniente da Política 

Comercial de Desconto, divulgada no site da faculdade. 

São considerados com atendimentos especiais, nessa política: 

I Funcionários de Indústrias e seus dependentes legais; 

II Alunos e Ex-alunos do SENAI-MT (exceto dos cursos de iniciação EAD); 

III Funcionários do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso - 

SFIEMT e seus dependentes legais; 

IV Empresas e Instituições conveniadas; 

 Os descontos, uma vez concedidos, só valem para pagamento dentro do prazo de vencimento 

original do boleto. 
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IMPRESSÃO DE MATERIAIS 

Os (As) estudantes terão acesso impresso, somente às atividades avaliativas. As demais 

informações relativas ao curso deverão ser disponibilizadas ao estudante, via portal - área do 

aluno.  

Obs.: Para impressão das avaliações, faz-se necessário que a atividade conste no Plano de 

Ensino/Plano de Aula do (a) professor (a) solicitante.  

REPOSITÓRIO DIGITAL  

O Repositório Digital de conteúdo, disponível no site da FATEC SENAI MT, permite a 

estudantes e docentes acesso a materiais para a construção de saberes, com professores e 

monitores disponíveis para auxiliar na produção de conteúdo. É possível encontrar diversas 

produções científicas, artigos e projetos feitos por estudantes e professores da FATEC SENAI 

MT e, assim, confrontem as diferentes metodologias de ensino que reforcem ainda mais a 

capacitação acadêmica e profissional, tudo isso em um ambiente com computadores.  

INTERNET SEM FIO/WIFI  

O (A) estudante tem acesso à internet, rede sem fio, para fins acadêmicos na FATEC SENAI 

MT. As instruções de acesso são realizadas por meio de um Guia de Orientação e Políticas de 

Segurança à Rede, disponíveis no portal, para que desde o primeiro dia de aula o (a) 

estudante-usuário (a) tenha suas credenciais validadas para uso. 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

A comunicação segue a hierarquia da FATEC com o intuito de garantir que a comunicação seja 

clara, objetiva e sem ruído, portanto, é preciso começar a comunicação com os(as) 

professores (as) da sua turma, para em seguida, levar a situação para a coordenação de seu 

Curso.   

Avisos, comunicados, orientações, convocações e etc. direcionados à estudante serão, 

preferencialmente, enviados por e-mail, bem como serão afixados nos murais internos. 

Os avisos, em sala, são permitidos somente à coordenação de curso, à coordenação 

acadêmica, à direção acadêmica e à CPA (Comissão Própria de Avaliação). 



 

MANUAL DISCENTE FATEC SENAI MT 

EDU-MA-003 

Folha: 
49 de 51 

Revisão: 
03 

Data: 
02/08/19 

 

 
NOTA: “Este documento somente será considerado cópia controlada quando acessado via FTP. Após impresso ou 

salvo em computador, será considerado cópia não controlada, perdendo a validade para o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SENAI-MT”. 

 

Há outros meios de comunicação como mídias sociais e Informativos Internos que a FATEC 

SENAI MT utiliza para comunicar com os (as) estudantes, no intuito de mantê-los (as) sempre 

informados (as) de todas as atividades acadêmicas da faculdade, do seu curso e outras 

pertinentes aos interesses educacionais.  

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES – ENADE 

É um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior– SINAES – que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP – para avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. O 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é componente curricular obrigatório dos 

cursos de graduação, ou seja, a participação do (a) estudante no ENADE é obrigatória para o 

cumprimento da sua grade curricular e conclusão do seu curso. O ENADE tem como objetivo 

aferir o rendimento dos (as) estudantes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências. 

Estão habilitados a participar do ENADE estudantes que ingressaram no curso no ano de 

realização do ENADE e concluintes, aqueles (as) que tiverem mais  de  80% (oitenta por cento)  

da  carga  horária  currículo  do  curso,  assim  como  os  que  tenham expectativa de 

conclusão do curso no ano de realização do ENADE. 

A sua participação é fundamental para a avaliação da faculdade que você escolheu. No ENADE 

você é FATEC SENAI MT.  

Parabéns pela escolha e seja muito bem vindo à Faculdade de Tecnologia Senai Mato 

Grosso –   A maior faculdade de tecnologia do estado. Aqui, você aprende na prática. 
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CONTROLE DE REVISÕES 
 

VER. DATA NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

00 18/08/2015 Criação do documento. 

01 28/03/2017 Atualização para atender a nova estrutura da FATEC. 

02 22/07/19 Mudança de Codificação EP para EDU. 

03 02/08/2019 

- Melhoria na redação do Manual no sentido de retirar palavras em excesso, 
adequar pontuação, concordância, regência e tempo verbal. 

-Atualização de informações tais como: 

• Na Visão da FATEC SENAI MT foi feita a substituição do verbo 
“Consolidar-se” por “Ser referência” e adequação para o gênero 
feminino nas palavras “reconhecido” e “indutor”.  

• Substituição do texto ACOLHIMENTO da diretora geral da FATEC 
SENAI MT – Lélia Brun, por outro atualizado por ela mesma. 

• Conformidade de nomenclaturas, formulários (FF), procedimentos 
(PP) e Instruções Normativas (IT), conforme Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

• Nomes da Coordenação Acadêmica e Supervisão de Cursos da 
FATEC, conforme novos contratados e novos cursos. 

• Substituição das nomenclaturas Supervisão/Supervisor de Curso 
Superior por Coordenação/Coordenador de Curso. 

• Acréscimo histórico na redação do item “O SENAI” a partir do ano de 
2012 até 2019 para atualização dos dados da FATEC SENAI MT. 

• Para uma melhor visão da FATEC SENAI MT ao acadêmico, houve o 
acréscimo dos itens: Núcleo de Avaliação e Regulação – NAR; Corpo 
Docente; Representantes de Estudantes; Horário de Funcionamento 
(Biblioteca); Empréstimo, Meu Pergamum, Biblioteca Virtual; Acesso 
ao Prédio das Aulas; Estacionamento; Elevador; Portal do Aluno; 
Transferência de Curso; Transferência para outra IES; Alteração de 
Dados; Matriz Curricular; Certificação Intermediária; Plano de Curso; 
Plano de Garantia de Acessibilidade e Inclusão; Regras Básicas para 
Entrada nos Laboratórios de Processamento de Alimentos; Estágio 
Profissional Não Obrigatório; Regime Domiciliar; Atividades de 
Iniciação Científica, Tecnológica, Inovação e Extensão; Penalidades 
Disciplinares. 

• O item “Protocolo” foi retirado por ter sido contemplado em outro 
item: Solicitações de Documentos e Serviços Acadêmicos. 

• Colocação do item Controle de Revisão nesse documento para que 
sejam registradas as alterações. 
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