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I. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Entende-se que a principal tarefa da Educação é despertar em 

seus alunos as suas potencialidades, desejos e interesses próprios diante da 

totalidade do conhecimento humano. Isso significa reforçar a ideia de uma 

formação humana ampla, que contemple todas as áreas do conhecimento. 

Se há múltiplos interesses entre os professores que os fizeram 

optar por suas respectivas áreas de atuação, estes também existem para os 

alunos, garantindo-lhes o acesso à multiplicidade do conhecimento e 

estimulando à construção de uma realidade idiossincrática vivida por todos os 

seres humanos. 

Acredita-se que seja necessário, então, fazer com que nossa 

prática educacional esteja conscientemente preocupada com a promoção da 

transformação social e não com a sua manutenção de forma inconsciente e não 

refletida. Para isso, precisa-se ter clareza sobre as ações e que estas reflitam 

decisões cada vez mais explícitas sobre o fazer pedagógico. 

Contudo, busca-se construir um processo contínuo no qual se 

possa não só avaliar o ser humano em sua totalidade (afetiva, social, motora-

corporal e cognitiva) como também orientá-lo na busca dessa profissionalização. 

Por fim, para que estes pressupostos se tornem realidade, abaixo 

estão detalhadas as políticas de atendimento aos discentes da Inteligência 

MultiConstrutiva – IMC², as quais abrangem as formas de acesso, matrícula e 

transferência; os programas de apoio financeiro e pedagógico; os estímulos a 

permanência; e a organização estudantil. 

FORMAS DE ACESSO, MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA 

O Processo Seletivo dos cursos de graduação da IMC² é orientado 

por critérios que avaliam os conhecimentos adquiridos pelos candidatos no 

Ensino Médio ou equivalente para admissão no Curso de graduação pretendido. 

Estes Processos serão regulados por meio de Editais aprovados pela 

Congregação. 

No Processo Seletivo é aplica prova com 20 questões objetivas, 

envolvendo os conteúdos do Ensino Médio, Português, Matemática, Biologia, 

Química e Conhecimentos Gerais, com peso de 75 pontos, e ainda uma Prova 

de Redação, com peso de 25 pontos.  

Os Processos Seletivos abertos em duas oportunidade: em outubro 

para ingresso no semestre seeguinte e em março para ingresso no segundo 

semestre do ano, por meio de Editais dos quais constam: 
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• A denominação dos Cursos abrangidos pelo Processo Seletivo; 

• Ato autorizativo dos Cursos ofertados, informando a data de publicação 

no DOU; 

• Número de vagas autorizadas por turno de funcionamento dos Cursos 

ofertados; 

• Número de alunos por turma; 

• Local de funcionamento de cada Curso; 

• Normas de acesso; 

• Prazo de validade do processo seletivo; 

• Período, local e forma de inscrição no Processo Seletivo; 

• Datas, horários e local das avaliações; 

• Data e forma de divulgação dos resultados. 

Os resultados do Processo Seletivo são tornados públicos, com a 

divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de 

classificação, bem como o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo 

com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. 

A Instituição informa à comunidade acadêmica, antes do início de 

cada período letivo, o programa do Curso e componentes curriculares, sua 

duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios 

de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

O ingresso ao Curso dar-se ainda através de seleção específica do 

ProUni e do FIES. Outras formas são o reingresso de acadêmicos com matrícula 

trancada, e ainda transferência entre IES e ingresso para diplomados, nestes 

últimos casos, desde que hajam vagas disponíveis. 

A matrícula, ato formal de ingresso do aluno no curso e de sua 

vinculação à instituição, realiza-se por meio da ratificação de Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais, com o pagamento da primeira parcela do 

período letivo, na Secretaria Acadêmica, observando-se os prazos estabelecidos 

no Calendário Acadêmico, e mediante apresentação prévia dos documentos 

contidos no regimento institucional. 

Os alunos ingressantes provenientes de programas federais de 

educação apresentarão também os documentos exigidos nos referidos 

programas. 

No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a 

apresentação do diploma, devidamente registrado, em substituição ao 

documento de comprovação do ensino médio, ou, em caráter precário, 
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declaração de conclusão de curso e de pedido de registro do diploma ratificada 

pela instituição de ensino onde cursou. 

A matrícula é feita ou renovada semestralmente por períodos 

letivos, conforme o regime de oferta dos cursos, respeitando-se os pré-requisitos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de cada curso e a compatibilidade de 

horários. 

Ressalvada possibilidade de cancelamento de matrícula, a não 

renovação da mesma implica em abandono do curso, mas não libera o aluno das 

obrigações pactuadas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O 

requerimento de renovação de matrícula deve ser instruído com o comprovante 

de pagamento da primeira parcela do período subsequente ou de isenção, nos 

casos de bolsistas, bem como de comprovante de quitação do período letivo 

anterior. 

É concedido o trancamento de matrícula, para suspensão 

temporária dos estudos, pelo tempo de seis meses, renováveis por igual período, 

desde que este não ultrapasse o período máximo de integralização curricular do 

curso, para o efeito de vinculação do aluno à instituição. 

O pedido de trancamento de matrícula deve ser feito formalmente 

e por escrito à Secretaria Acadêmica, observado o prazo estabelecido no 

Calendário Acadêmico e instruído com o pagamento da taxa respectiva.  

A prorrogação do período de trancamento de matrícula dar-se-á por 

meio de pedido formal e por escrito à Secretaria Acadêmica. 

A instituição não está obrigada a oferecer ao aluno que trancar a 

matrícula a Matriz Curricular vigente à época do trancamento. 

É concedido cancelamento de matrícula em período letivo se 

requerido formalmente e por escrito junto à Secretaria Acadêmica, observado o 

prazo estabelecido no Calendário Acadêmico e instruído com o pagamento da 

taxa respectiva. 

Não é permitida a participação de pessoas não matriculadas nos 

cursos regulares ofertados pela instituição. 

A Direção Acadêmica diligenciará todas as medidas 

administrativas possíveis para coibir esta prática, contudo, caso ocorra 

frequência irregular, a instituição não estará obrigada a validar os estudos e por 

consequência emitir os certificados correspondentes. 

A instituição, quando da ocorrência de vagas, abrirá matrículas nas 

disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidades 

de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 
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A instituição aceitará a transferência de alunos regulares para 

cursos afins, durante o período letivo, na hipótese de existência de vagas, 

mediante aprovação em Processo Seletivo, observados os prazos definidos no 

Calendário Acadêmico e os requisitos da legislação vigente. 

O requerimento de matrícula por transferência será instruído com 

a documentação exigida pelo Regimento e com seguintes documentos: histórico 

de disciplinas cursadas no curso e na instituição de origem e declaração de 

regularidade junto ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. 

O aluno transferido sujeitar-se-á às adaptações curriculares que se 

fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no 

curso de origem. 

O aproveitamento do conteúdo das disciplinas é concedido e as 

adaptações são determinadas pela Coordenação do Curso em que o aluno 

ingressa, observadas as diretrizes curriculares do curso e legislação do ensino 

superior. 

O aluno regularmente matriculado na instituição poderá requerer 

transferência de um curso para outro por ela ofertado, desde que observe os 

prazos definidos no Calendário Acadêmico, cumpra os pré-requisitos 

necessários para ingresso e haja vaga no curso pretendido. 

A transferência entre cursos importará na ratificação de novo 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, pactuando-se inclusive a 

contraprestação financeira relativa ao curso pretendido. 

 

PROGRAMA DE ACOLHIMENTO AOS DISCENTES 

Focado nas demandas de cada aluno, como um sujeito individual, 

a IMC² mantém em funcionamento ações que formam, conjuntas, um Programa 

de Acolhimento aos seus discentes. 

As ações iniciam no processo de matrícula, com equipe de 

orientação e recepção, que é encarregada de repassar todas as informações dos 

cursos, como matriz curricular, tempo de duração, investimento necessário, 

laboratórios de ensino, horários de aulas, etc. 

No primeiro dia de aula do semestre letivo, os calouros são 

recebidos de maneira especial, momento em que acontece fala da direção 

academica, apresentação dos setores administrativos, apresentação da 

Biblioteca e seu sistema de uso, assim como todos os acadêmicos recebem o 

Manual do Aluno, o qual apresenta todo o regimento da Instituição, assim como 

o detalhamento dos regramentos e prazos específicos. 
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O segundo momento acontece com as coordenações de cada 

curso, as quais fazem o detalhamento da integralização dos cursos, bem como 

áreas de atuação, habilitações, horários de aulas e estágios, seguido de tour de 

apresentação dos principais espaços de circulação e serviços, desde banheiros 

e área social, até setores de atendimento, ouvidoria e direção. 

Programas de Apoio Pedagógico 

A Inteligência MultiConstrutica – IMC² proporciona o atendimento 

extraclasse, realizado por diversos setores da instituição (Secretaria Acadêmica, 

Atendimento ao aluno, Biblioteca, Coordenadorias dos Cursos, Professores, 

membros do Núcleo Docente Estruturante, Ouvidoria, NOP etc.), a fim de 

proporcionar ao discente ambiente adequado ao êxito da aprendizagem. 

Os laboratórios podem ser utilizados pelos alunos, fora do horário 

de aulas, com a participação de técnicos, monitores ou auxiliares, para o reforço 

da aprendizagem prática. 

A Biblioteca Jânio Quadros está aberta durante o horário de 

funcionamento da instituição para que os alunos possam realizar suas pesquisas 

bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença em sala 

de aula. 

As Coordenadorias dos Cursos estão disponíveis durante o horário 

de funcionamento da instituição, abertas aos alunos e professores, para a 

abordagem de qualquer assunto ligado ao curso e ao desempenho discente 

Programas de Apoio Financeiro 

PROUNI e Projetos Sociais. A concessão de bolsas obedece a 

critérios pré-definidos, iniciados a partir de edital, seguido pela inscrição do 

candidato, comprovação documental, em seguida, para os classificados é 

exigida a comprovação documental do grau de carência perante a Comissão de 

Concessão de Bolsas de Estudo, constituída especificamente para esse fim, com 

orientações emanadas da Mantenedora. 

A instituição mantém Termo de Adesão junto a Organismos 

Federais para proporcionar aos discentes a possibilidade de Financiamento 

Estudantil – FIES, possibilitando abatimento no valor das mensalidades. 

Também os funcionários/professores e seus dependentes são 

beneficiados com desconto nas mensalidades, de acordo com a carga horária 

de trabalho do titular, obedecendo aos critérios da convenção coletiva de 

trabalho. 

A Instituição, também mantém convênios com empresas e 

organizações públicas e privadas que concedem auxílio estudantil a seus 

funcionários. 



                                                               Política de Atendimento aos Discentes                      

 

| Política de Atendimento aos Discentes 8 

 

Estímulos à Permanência 

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² tem como compromisso 

promover a atenção integral ao aluno, visando garantir sua permanência na IES 

e oportunizando a interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, 

assim como a inserção em atividades complementares e de extensão. 

Portanto, proporciona ao corpo discente um adequado e eficiente 

atendimento de apoio ou suplementar, às atividades de sala de aula. Proporciona 

ainda atendimento individual ao aluno, buscando identificar os obstáculos 

estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento do processo educacional, 

prestando informações aos órgãos competentes, aos quais solicita providências 

e propõe soluções. 

A Instituição entende que não é suficiente permitir o acesso aos 

PCD, mas é dever garantir sua permanência incluindo a remoção de barreiras 

arquitetônicas, ações no sentido de promover os diferentes tipos de 

acessibilidade, uma vez que a diversidade de seu alunado implica ações que 

extrapolam a remoção de barreiras arquitetônicas e a oferta de tecnologias 

assistivas, mas impõe a necessidade de formação continuada docente, a 

existência de uma equipe interdisciplinar que contribua com o atendimento 

especializado, o incentivo a Extensão, atividades culturais e artísticas, e 

principalmente a sensibilização da comunidade interna e externa na perspectiva 

inclusiva. 

Eis as formas de estímulos à permanência, adotadas pela 

Instituição: 

Mecanismos de Nivelamento 

Diante do panorama atual da Educação Básica, é possível dizer 

que o estudante ingressa no ensino superior com uma base que é peculiar a 

cada pessoa, tendo em vista as diferenças individuais. Esta variabilidade, 

certamente, constitui-se em evidência que precisa ser considerada na 

organização e desenvolvimento das ações curriculares face aos objetivos do 

êxito acadêmico desejados. 

Nesta perspectiva, os conteúdos/abordagens curriculares dos 

cursos de graduação da instituição estão estruturados de modo a contemplarem, 

em sua organização e dinamização, as diversidades cognitivas dos discentes. 

Deste modo, o processo de nivelamento da instituição consiste em 

subsidiar os discentes de elementos básicos em disciplinas de uso fundamental 

aos seus estudos universitários. Após o ingresso inicial, os alunos são 

submetidos, regularmente, a avaliação, em cada disciplina, para identificação de 

possíveis falhas na formação no ensino médio. As necessidades identificadas 

são objetos de análise para a definição do programa a ser ofertado ao aluno ou 

grupo de alunos. 
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A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² oferece cursos de 

nivelamento aos seus acadêmicos, no primeiro semestre letivo de cada curso, 

como ação voltada à preparação do ingressante, considerando as suas 

deficiências de formação. 

O curso de Língua Portuguesa é oferecido presencialmente no 

horário pré-aula.  

Monitoria 

A monitoria é um programa de apoio pedagógico ao discente 

praticada pela instituição como incentivo à participação dos acadêmicos em 

atividades teóricas e práticas, bem como o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à atividade docente, como parte de um conjunto de estratégias e 

oportunidades oferecidas com o propósito de proporcionar uma formação mais 

qualificada, além de dar condições de continuidade dos estudos e 

aprofundamento de conhecimentos. 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que 

contribui para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino e 

extensão dos cursos de graduação. Os objetivos da monitoria são: estimular a 

iniciação à docência; promover a cooperação entre os professores e alunos; 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino; e dinamizar as ações didático-

pedagógicas e educativas por meio de envolvimento dos alunos na 

operacionalização destas ações no cotidiano da instituição. 

A seleção dos monitores segue os critérios estabelecidos em 

regulamento próprio. 

Atendimento Psicopedagógico 

Durante o curso podem ocorrer situações em que o estudante se 

depare com dificuldades no processo de aprendizagem que podem estar 

relacionadas com fatores cognitivos e/ou com outros fatores, sejam emocionais, 

sociais, entre outros. A quantidade crescente de informação exige uma 

dedicação por parte do aluno em que é necessária a capacidade de 

concentração. Por outro lado, o trabalho com diferentes sujeitos, que trazem 

diferentes experiências requer do professor um conhecimento acerca da 

necessidade de utilização de metodologias diversificadas que possam atender 

as demandas de aprendizagem por parte dos alunos. 

Dessa forma, os estudantes recém-ingressantes, assim como os 

demais já matriculados, muitas vezes apresentam dificuldades de adaptação ao 

ambiente acadêmico. Para tanto, a IMC² mantém o Núcleo de Orientação 

Psicopedagogia – NOP, voltado aos docentes e discentes, que propõe-se a estar 

atento a estas questões e a atuar nesta área, procurando examinar e orientar os 

alunos em seus eventuais tropeços no processo de ensino-aprendizagem.  
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Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos que apresentam 

excessivo número de faltas, ou persistente aproveitamento deficiente são 

convidados a comparecer, onde estará à disposição deles a possibilidade de 

terem acompanhamento profissional para revisão da metodologia de estudo ou 

para a investigação de outras dificuldades que eventualmente possam estar 

comprometendo o processo educativo. 

Com esta mesma ótica preventiva são entrevistados todos os 

alunos que solicitam trancamento ou cancelamento de matrícula. Também são 

realizadas orientações profissionais e para o desenvolvimento de postura 

empreendedora, crítica e ético-humanística na tarefa educacional. Deste modo, 

os estudantes se adaptam à sua nova situação por meio de estratégias, de 

direcionamento e defesas psicodinâmicas, comportamentais e afetivas. 

A todos os alunos, o apoio psicopedagógico assegura atendimento 

individual e/ou grupal para a busca de orientações quanto ao abuso de drogas, 

álcool, tabagismo, e demais problemas sociais e comportamentais que venham 

a influenciar no processo de ensino-aprendizagem, como também para 

solucionar problemas resultantes da interação aluno-professor. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem podem ocorrer 

problemas que venham desencadear um baixo desempenho nas 

disciplinas/unidades curriculares por parte dos alunos, influenciados por fatores 

didáticos e metodológicos. Neste caso a intervenção acontece com o professor, 

por meio de ação conjunta entre o apoio psicopedagógico e a coordenação do 

curso. 

O apoio psicopedagógico também trabalha com os pais dos alunos, 

principalmente aqueles que solicitam esclarecimentos sobre as questões 

relacionadas a seus filhos. 

Este serviço é desempenhado por uma profissional com formação 

na área e obedece o regulamento específico. 

 

Organização Estudantil 

O corpo discente tem como órgão de representação os 

represetantes de sala além dos alunos que participam dos órgão colegiados.  

O exercício da representação nos órgãos colegiados não exime o 

aluno do cumprimento de suas obrigações escolares. A Inteligência 

MultiConstrutiva – IMC² dá apoio aos estudantes no processo de organização do 

seu diretório acadêmico, além de associações culturais, artísticas e desportivas, 

disponibilizando uma sala com infraestrutura para atendimento do Diretório. A 

convivência estudantil é estimulada, mediante a oferta de atividades artísticas, 

culturais e desportivas, na sede da Instituição ou em instalações cedidas, 

mediante convênio. 
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Capelania  

Não sendo uma instituição confessional, trabalho de Capelania não 

está ligado a qualquer instituição religiosa. A oferta da Capelania na instituição 

tem objetivo de oferecer aos alunos um ponto de apoio e discuta das suas 

angústias. Nesse sentido, a presença da Capelania articula a missão da 

instituição - encontro formação integral do ser humano - com os projetos de 

formação pedagógica. 
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II. POLÍTICA E AÇÕES DE ESTÍMULOS À 
PRODUÇÃO DISCENTE E À PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS 

 

Na proposta de apoio de incentivo ao corpo discente a Instituição 

tem incentivado as publicações de trabalhos em congresso nacionais e 

internacionais, visitas técnicas a centros tecnológicos, esportivos e acadêmicos.  

Nestas políticas de atendimento e relacionamento com os 

estudantes, é importante destacar as ações promovidas com as integrações dos 

seus cursos. Também são oferecidos acompanhamento de eventos e projetos 

que contribuam para a formação dos alunos, proporcionando-lhes condições 

favoráveis à integração e permanência na vida universitária.  

Anualmente são realizados inúmeros eventos locais, com 

participação discente, voltados ao público acadêmico e comunidade externa. A 

IES estimula a participação discente em visitas técnicas, previstas nos planos de 

ensino, e pagamento de horas docente.  Os discentes envolvidos em projetos de 

extensão promovem eventos internos e externos, com a presença de 

palestrantes especializados.  

A produção discente é estimulada em revistas, jornais, blogs, redes 

sociais e eventos. Em relação à extensão os discentes compõem as comissões 

organizadoras. A IES tem um calendário de extensão, onde os projetos são 

apresentados.  

Nestas políticas de atendimento e relacionamento com os 

estudantes, é importante destacar as ações promovidas com os diretórios dos 

seus cursos. Também são oferecidos acompanhamento de eventos e projetos 

que contribuam para a formação dos alunos, proporcionando-lhes condições 

favoráveis à integração e permanência na vida universitária. Os discentes 

envolvidos em projetos de extensão promovem eventos internos e externos, com 

a presença de palestrantes especializados. 

PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

As políticas de atendimento aos discentes se constituem em um 

desdobramento da missão institucional, com políticas de atendimento aos 

alunos, de modo a estimular a permanência discente, são elas: 

O corpo docente e a Coordenação do Curso pedagógica da 

Inteligência MultiConstrutiva – IMC² estão sensíveis às características da 

população que tem sido recebida pela IMC²: alunos ingressos, de instituições 

conveniadas. Eles têm históricos de carência do ponto de vista cultural e 

econômico-financeiro e, ainda, referente às suas trajetórias de escolarização. 
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 Essa diversidade exige um trabalho em sala de aula, e por meio 

da coordenação de curso de Núcleo de Orientação Psicopedagógica – NOP.  

Com uma programação de atividades variadas para ajudá-los no processo de 

adaptação ao curso superior, a IMC² em obtido sucesso na permanecia dos 

alunos 

Isso exige dos docentes um constante monitoramento das 

atividades programadas, de modo a tirar proveito da diversidade, intervindo nas 

dificuldades de aprendizagem e permitindo ações de integração, cooperação e 

valorização de atitudes solidárias.  

ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (NIVELAMENTO, ATENDIMENTO 
PSICOPEDAGÓGICO, BALCÃO DE EMPREGOS) 
  

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC², a partir de seu compromisso 

social, desenvolve ações em prol da permanência dos discentes na instituição. 

Além das possibilidades de financiamento, bolsas e o apoio pedagógico, a 

instituição oferece possibilidades de permeância: o programa de nivelamento e 

o apoio psicopedagógico, são alguns dos exemplos.  

PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

Institucionalizado na IMC², dentro das ações implementadas no 

Programa de Apoio Pedagógico, este tem por escopo identificar e corrigir 

deficiências na formação de alguns alunos ingressantes, principalmente nos 

aspectos lógico, matemático e, também, de leitura, compreensão de textos, 

escrita, entre outros. São oferecidas Oficinas Pedagógicas com professores 

qualificados; orientações pessoais, por meio das quais os alunos poderão sanar 

as suas dúvidas e dificuldades pontuais; plantões de dúvidas realizados por 

monitores; inserção profissional do aluno no mercado, estimulando as atividades 

práticas, que auxiliam na compreensão dos conteúdos programáticos. Essas e 

outras ações são proporcionadas para minimizar os problemas apresentados, 

fazendo com que os alunos obtenham mais facilidade na compreensão dos 

conteúdos oferecidos. 
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O Programa se destina aos alunos com lacunas referentes a 

aprendizagens anteriores à educação superior e as do próprio curso, 

desenvolvidas com carga horária adequada ao atendimento das necessidades 

diagnosticadas, em qualquer tempo, no sentido de contribuir com o acadêmico 

na realização de um curso superior de qualidade. 

Português Instrumental e Matemática básica.  

A instituição, visando desenvolver a capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos, bem como a habilidade de redigir de 

forma clara, coesa, coerente e objetiva, oferece os cursos de Português 

Instrumental e Matemática básica destinados aos alunos dos cursos superiores 

da Instituição. 

Programa de Monitoria 

A monitoria é um programa de apoio pedagógico ao discente 

praticada pela instituição como incentivo à participação dos acadêmicos em 

atividades teóricas e práticas, bem como o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à atividade docente, como parte de um conjunto de estratégias e 

oportunidades oferecidas com o propósito de proporcionar uma formação mais 

qualificada, além de dar condições de continuidade dos estudos e 

aprofundamento de conhecimentos.  

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA - NOP 

O Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) é corresponsável 

pela construção de uma equipe de trabalho comprometida e, sobretudo, convicta 

da viabilidade das prioridades consensualmente assumidas e formalizadas na 

proposta de trabalho da IMC². Exerce, no espaço da autonomia que lhe é 

conferida, seu papel de elemento chave na orientação e acompanhamento dos 

resultados do desempenho acadêmico obtidos pelos discentes frente às ações 

planejadas e executadas pelos docentes. No exercício específico de sua 

profissão articula e mobiliza a equipe educacional, vivenciando suas atividades 

intencionais voltadas à melhoria do fazer pedagógico da sala de aula. 
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O Núcleo de Orientação Psicopedagógica deve atuar com base em 

três dimensões: 

I. Preventiva: Consiste em acompanhar o fazer pedagógico, a fim 

de se obter resultados positivos na melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

II. Construtiva: Auxiliar o docente a superar suas dificuldades de 

maneira positiva e cooperativa; 

III. Criativa: Estimular a iniciativa do docente a buscar novos 

caminhos, criar e inovar recursos. 

O NOP fica à disposição dos Coordenadores de Cursos e docentes 

para auxiliá-los. 

ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL – ATLÉTICA 

A Inteligência MultiConstrutiva – IMC² incentiva a participação do 

aluno na vida institucional considerando que é em função dele que ela existe. A 

formação do cidadão ético, participativo e proativo se concretiza por meio de 

suas ações como acadêmico e que, depois, se estenderão ao meio social por 

meio de suas ações nos ambientes social e profissional.  

A Faculdade reconhece que as atividades estudantis representam 

para muitos jovens os primeiros passos na vida social, cultural e política, 

contribuindo para o enriquecimento educacional e a formação profissional de 

cada um dos que se engajam nas dinâmicas da Instituição. Além disso, 

compreende-se que o senso de pertinência, que é um dos pilares da IMC², 

somente poderá se estabelecer na garantia da participação ativa dos discentes 

na vida institucional. 

O envolvimento dos alunos da vida institucional é garantido por 

meio de sua participação como representantes de turmas e de cursos no 

Conselho de Curso – CONCUR, contribuindo com a construção de decisões 

administrativas e pedagógicas.  
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Eleito por seus pares, o representante dos discentes é membro do 

referido colegiado com direitos e deveres como os demais membros, além de 

representação junto à Comissão Própria de Avaliação – CPA. Além disso, é 

facultado aos cursos a constituição de seus centros acadêmicos, considerados 

como entidades que representam todos os estudantes dos cursos.  

 


