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PLANO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dispõe sobre a Plano de Atualização e Manutenção da 
Infraestrutura Física - FASIPE MT.  

 

1 INFRAESTRUTURA 
 
1.1 Infraestrutura Física 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC foi credenciada pela Portaria nº 669 de 18/07/2016, publicada no 
DOU de 19/07/2016, funcionando na Rua Professor Juscelino Reiners, nº 36 – Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT.  

As instalações prediais da Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC apresentam-se em bom estado de 
conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários projetados e para cada tipo de 
atividade. Todas as instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais.  

A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, serão executadas 
por funcionários da Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC ou através de contratos com empresas especializadas.  
 
a) Salas de Aula 

As salas de aula são bem dimensionadas e dotadas de equipamentos de informática, atendendo às 
condições de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.  
 
b) Instalações Administrativas 

As instalações administrativas são bem dimensionadas e dotadas de equipamentos de informática, 
atendendo às condições de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 
comodidade. A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC possui instalações compatíveis com sua estrutura 
organizacional e necessidade administrativa. 
 
c) Instalações para Docentes 

A sala de professores é bem dimensionada e dotada de equipamentos de informática, atendendo às 
condições de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC dispõe de gabinetes de trabalho para os professores em tempo 
integral, dotados de equipamentos de informática, e que atendem às necessidades em termos de dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 
 
d) Instalações para Coordenadorias de Curso 

O espaço destinado às atividades às Coordenadorias de Curso é bem dimensionado, dotado de 
equipamento, atendendo às condições de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade. 
 
e) Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades Esportivas, de Recreação 
e Culturais 

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de recreação 
e culturais. 
 
f) Infraestrutura de Alimentação e Serviços 

As instalações oferecem infraestrutura de alimentação e de serviços, com variedade e qualidade, para 
atender a comunidade acadêmica. 
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g) Instalações Sanitárias 
As instalações sanitárias apresentam condições plenas em termos de espaço físico, equipamentos, 

sanitários modernos, adequação a normas de acessibilidade e de higiene, iluminação, ventilação e limpeza. As 
instalações sanitárias são compatíveis com o número dos usuários projetado e apresentam condições de 
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 
 
h) Biblioteca 

A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas e de 
acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à atividade proposta. 
 
i) Laboratórios de Informática 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC dispõe de laboratórios de informática. 
 
j) Laboratórios Especializados 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC dispõe de 02 (duas) salas destinadas à instalação do laboratórios 
especializados. 
 
 
 
1.2. Biblioteca 
 
1.2.1. Acervo por Área de Conhecimento 

O acervo encontra-se organizado em estantes, com livre acesso do usuário. Está instalado em local com 
iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem, preservação e a disponibilização 
atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio e sinalização bem distribuída e ar condicionado. 
 
a) Livros 

Para compor o acervo dos cursos que serão oferecidos, a FASIPE CUIABÁ - FFC, adquirirá a bibliografia 
básica e complementar indicada no projeto pedagógico de cada curso. Além do acervo específico que será 
priorizado, a biblioteca disponibilizará livros de referência e um acervo abrangente de outras áreas de 
conhecimento.  

Todo o desenvolvimento do acervo será norteado pelo projeto pedagógico dos cursos, baseando-se na 
atualização dos títulos existentes frente ao mercado editorial, adequando o número de exemplares ao número 
de alunos e incluindo novos títulos indicados na bibliografia básica e complementar. 
 
b) Periódicos 

A biblioteca contará em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos para os cursos 
e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para tanto serão mantidas assinaturas correntes de periódicos, 
que poderão ser ampliadas, de acordo com as indicações da comunidade acadêmica.  

Além das assinaturas de periódicos, a FASIPE CUIABÁ - FFC viabilizará acesso aos periódicos 
disponíveis livremente no site da CAPES. 
 
c) Informatização 

A biblioteca está totalmente informatizada no que se refere à consulta ao acervo, aos recursos de 
pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. É o utilizado o Sistema Pergamum (PUC/PR). Todo o acervo 
está representado no sistema informatizado utilizado pela Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC, inclusive com 
possibilidade de acesso remoto.  
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d) Base de Dados 

A biblioteca disponibilizará sua base de dados do acervo para consulta local e possui microcomputadores 
com acesso à Internet para consulta a diversas bases de dados. 
 
e) Multimídia 

A biblioteca dispõe de acervo multimídia, incluindo CD-ROMs, DVDs e VHS. A biblioteca disponibilizará 
aos usuários equipamentos necessários para a utilização deste acervo. 
 
f) Jornais e Revistas 

A biblioteca contará com a assinatura corrente de jornais e revistas. 
 
1.2.2. Espaço Físico para Estudos 

As instalações para estudos individuais são adequadas no que se refere ao espaço físico, acústica, 
iluminação, ventilação e mobiliário.  

As instalações para estudos em grupo são adequadas no que se refere ao espaço físico, acústica, 
iluminação, ventilação e mobiliário.  
 
1.2.3. Horário de Funcionamento 

A biblioteca funcionará de segunda a sexta-feira das 07h00min às 11h30min e das 16h00min às 
22h30min. Aos sábados a biblioteca funcionará das 07h30min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min. 
 
1.2.4. Pessoal Técnico-Administrativo 

A biblioteca está sob a responsabilidade do bibliotecário Henrique da Cruz Monteiro, registrado no 
Conselho Regional de Biblioteconomia sob o número CRB01-0621. 
 
1.2.5. Serviços Oferecidos 

A biblioteca disponibilizará os seguintes serviços: consulta local e empréstimo domiciliar; reserva de 
livros; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; e orientação quanto à normalização bibliográfica 
(normas ABNT). 

A consulta ao acervo será livre aos usuários internos e externos, que podem dirigir-se às estantes onde 
estão dispostas as obras, ou então, aos microcomputadores disponíveis na biblioteca, que permitem a busca on-
line por autor, título, assunto e palavra-chave, utilizando os conectores lógicos. 

As consultas locais serão atendidas no recinto da biblioteca, em sala própria ou no próprio salão de 
leitura, onde o usuário poderá utilizar quantos volumes necessitar. 

O empréstimo domiciliar somente será permitido aos usuários internos (alunos, professores e 
funcionários), podendo, ainda, ser retirados para empréstimos domiciliares quaisquer obras pertencentes ao 
acervo com exceção das obras de referências, periódicos e exemplares reservados para consulta local. 

Os empréstimos serão feitos no balcão de atendimento, podendo ser renovados caso não haja reserva 
para o livro em questão. Alunos, professores e funcionários podem retirar como empréstimo até 03 (três) livros 
por vez. Alunos terão empréstimos pelo prazo máximo de 07 (sete) dias corridos; professores e funcionários 
terão empréstimos pelo prazo máximo de 15 dias corridos. 

As reservas serão feitas no balcão de empréstimo e podem ser efetivadas, também, nos terminais de 
consulta, via rede. Toda obra emprestada pode ser reservada e, quando devolvida, ficará à disposição do usuário 
que reservou por 24 horas. Após o prazo, passará para outro usuário ou volta à estante. 

O levantamento bibliográfico será realizado em base de dados, nacionais e estrangeiras. Poderá ser 
solicitado por qualquer usuário da biblioteca através de preenchimento de formulário próprio.  
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A comutação bibliográfica será oferecida a usuários internos e externos, viabilizando a obtenção de 
cópias de documentos que não fazem parte do acervo da biblioteca.  

A biblioteca oferecerá um programa permanente de treinamento de usuários, com o objetivo de auxiliá-
los na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, disponibilizará o conjunto de normas da ABNT 
para normalização de documentação e um manual de normas para a apresentação de trabalhos técnicos e 
científicos. 
 
1.2.6. Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo está baseada nas necessidades dos cursos, 
seguindo as indicações de aquisição de bibliografia do corpo docente, discente, Coordenadorias de Curso, 
direção e funcionários, com base na bibliografia básica e complementar das disciplinas que integram a matriz 
curricular dos cursos.  

 A aquisição do material bibliográfico ocorrerá de forma contínua, com base nas solicitações de aquisição 
dos cursos e/ou identificação de necessidades por parte da equipe da biblioteca, e de acordo com o provimento 
de recursos financeiros da Instituição. 

A biblioteca solicitará, semestralmente, ao corpo docente, discente, Coordenadorias de Curso, direção, 
e funcionários, indicação de publicações e materiais especiais, para atualização e expansão do acervo. Os 
professores receberão um impresso com dados a serem preenchidos, indicando a bibliografia básica e 
complementar a ser adotada durante o período letivo seguinte, em conformidade com os programas previstos.  

A equipe da biblioteca atualizará, também, o acervo através de consultas em catálogos de editoras, sites 
de livrarias e editoras, visitas em livrarias e bibliotecas, com finalidade de conhecer os novos lançamentos do 
mercado nas diversas áreas de especialidade do acervo. 

No decorrer do semestre, serão adquiridas obras de acordo com novos lançamentos e que sejam 
relevantes para os cursos, com o objetivo de atender os usuários em tempo hábil e deixar o acervo sempre 
atualizado. O Coordenador de Curso encaminhará semestralmente, no meio do período letivo, a relação de livros 
necessários às disciplinas do semestre posterior. 

Para atender à proposta de implantação dos cursos previstos para o período 2014/2018, a FASIPE 
CUIABÁ - FFC adquirirá a bibliografia básica e complementar dos cursos que serão implantados.  
 
 
 
1.3. Laboratórios 
 
1.3.1. Instalações e Equipamentos Existentes 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC possui laboratório de informática, equipado com 
microcomputadores e impressoras.  

Todos os equipamentos estão conectados a rede da Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC e, 
consequentemente, com acesso a recursos compartilhados, tais como área de armazenamento, impressoras e 
conexão à Internet.  

O acesso à Internet será livre para pesquisa acadêmica, não sendo permitido o acesso a sites de caráter 
pornográfico, bélico ou de alguma forma inadequado ao caráter acadêmico da Faculdade FASIPE CUIABÁ - 
FFC.  

Os laboratórios de informática funcionarão de segunda a sexta-feira no horário das 08h00m às 22h00m, 
sempre com a presença de um responsável qualificado, auxiliando os usuários em suas dúvidas com as bases 
de dados e ferramentas de pesquisas disponíveis. 
 
1.3.2. Recursos de Informática Disponíveis 

Aos professores será oferecido acesso aos equipamentos de informática para o desenvolvimento de 
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pesquisas e a preparação de materiais necessários ao desempenho de suas atividades acadêmicas. Na sala 
dos professores há microcomputadores e impressoras instaladas. Além disso, o corpo docente pode fazer uso 
dos equipamentos de informática disponibilizados na biblioteca e no laboratório de informática. 

Os alunos poderão acessar os equipamentos de informática na biblioteca e no laboratório de informática. 
Os alunos terão acesso livre aos laboratórios de informática no horário de funcionamento, exceto quando 
estiverem reservados para a realização de aulas práticas por professor da Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC. 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação 
científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade suficiente para 
o desenvolvimento das atividades.  
 
1.3.3. Relação Equipamento/Aluno 

Durante o período de vigência deste PDI, a FASIPE CUIABÁ - FFC pretende manter sempre uma relação 
inferior a 30 alunos por equipamento. Para tanto, projetou a instalação de mais 05 (cinco) laboratórios de 
informática, cada um com 25microcomputadores.  
 
1.3.4. Descrição de Inovações Tecnológicas Significativas 

Serão adquiridos sistemas informatização para o controle acadêmico (controle de notas, frequência, 
histórico escolar, gerenciamento de disciplinas, envio de documentos, etc.); controle financeiro acadêmico 
(recebimentos, emissão de boletos, controle de caixa, etc.); e gerenciamento da biblioteca. 

Será desenvolvido um site para a FASIPE CUIABÁ - FFC com o objetivo de divulgar diversas 
informações sobre os cursos e as atividades desenvolvidas pela instituição.  
 
 
 
1.4. Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC disponibilizará recursos tecnológicos e de áudio visual que podem 
ser utilizados por professores e alunos, mediante agendamento prévio com funcionário responsável pelos 
equipamentos, que estará encarregado de instalar os equipamentos no horário e sala agenda, assim como, 
desinstalá-los após o uso.  
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INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

INSTALAÇÕES QUANTIDADE 
ÁREA (M2) 

INDIVIDUAL TOTAL 

Salas de Aula 20 42,35 847,00 

Direção Geral 01 29,14 29,14 

Direção Acadêmica 01 17,98 17,98 

Secretaria 01 23,10 23,10 

Departamento Financeiro 02 7,35 14,70 

Departamento Comercial 03 2,00 6,00 

Recepção 01 11,55 11,55 

Serviço de Atendimento ao Acadêmico – SAA 01 25,92 25,92 

Sala dos Professores / Reuniões 01 32,27 32,27 

Gabinetes de Trabalho para Professores em 
Tempo Integral 

04 3,36 10,08 

Sala NDE / NAP 01 8,48 8,48 

Salas de Coordenadoria 05 8,48 42,40 

Recepção Coordenadoria 01 18,96 18,96 

Espaço de Convivência 02 104,60 209,20 

Cantina 01 38,25 38,25 

Cozinha 01 9,00 9,00 

Lavanderia 01 11,25 11,25 

Almoxarifado 01 6,00 6,00 

Sanitários 
 (02 femininos e 02 masculinos) 

04 43,25 173,00 

Biblioteca 01 104,60 104,60 

Área do Acervo 01 53,25 53,25 

Sala de Estudos em Grupos 03 7,36 22,08 

Gabinetes de Estudos Individuais 09 1,00 9,00 

Laboratório de Informática 01 42,35 42,35 

Laboratórios Especializados 02 43,25 86,50 

TOTAL 1.852,06 

 

 


