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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

 
MANTENEDORA: G&P Projetos e Sistemas LTDA. 

 
 

MANTIDA:  Faculdade Gennari e Peartree - FGP 
 
 

CREDENCIAMENTO: Portaria MEC n.º 1139 de 11 de junho de 2001. 
D.O.U. de 13/06/2001. 

 
 

ENDEREÇO:   Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, km 207 
    CEP 12.280.000 
    Fone: (14) 3284-4999  
    www.fgp.com.br                       

 

 

MISSÃO FGP 

 

A Faculdade FGP tem como missão: 

“Desenvolver competências e habilidades, compatíveis com as exigências das modernas 

práticas empresariais, direcionadas à formação e orientação de futuros profissionais, e 

promoção do desenvolvimento contínuo e a transformação da sociedade por meio de novos 

conhecimentos”. 

 

 

HISTÓRICO DA FGP 

 

Introdução 
 

Mantida pela G&P Projetos e Sistemas, a Faculdade G&P está localizada na cidade de 

Pederneiras, região centro-oeste de São Paulo, tendo sido credenciada em 13 de julho de 

2001. Sua mantenedora, a G&P Projetos e Sistemas, há 25 anos no mercado de TI, atua na 

prestação de serviços nas áreas de informática, consultoria empresarial, treinamento e 

educação, sendo presidida pelo executivo Fábio Carlos Pereira. Além do gerenciamento de 

processos e departamentos de informática, a mantenedora da FGP oferece um portfólio de 

serviços específicos a serem implantados de acordo com as necessidades de cada empresa. 

http://www.fgp.com.br/
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A FGP iniciou suas atividades acadêmicas no ano de 2002, com os cursos de graduação 

em: Administração com Gestão de Informática e Sistemas de Informação. Em maio desse 

mesmo ano, foram oferecidos dois cursos de pós-graduação, nível de especialização: 

Administração de Banco de Dados com ênfase em Oracle e Desenvolvimento de Aplicações 

Oracle, com grande aceitação pela comunidade local e regional. Muitos profissionais desta 

área, atuantes no mercado de trabalho, interessados pelos cursos o que repercutiu em muito 

na melhoria de sua qualificação profissional. 

Na época de seu credenciamento, a Faculdade G&P, já funcionava dividindo mesmo 

espaço físico da fábrica de desenvolvimento de software de sua mantenedora, o que perdura 

até os dias atuais, abrigando ainda em suas dependências um projeto de service desk e um 

data center. 

Até os dias de hoje, a Faculdade G&P em sinergia com a Fabrica de Software e Service 

Desk propiciam aos alunos dos cursos de graduação a oportunidade de ingressarem no 

mercado de trabalho, através de seu programa de trainee, que encontra-se na sua segunda 

edição mantendo empregados atualmente, 70 alunos dos cursos da FGP 

O Programa de Trainee da FGP destina suas vagas única e exclusivamente aos seus 

alunos, promovendo aos mesmos treinamentos extracurriculares e oportunidade de trabalho.  

Durante os 12 anos de sua existência, a FGP através dos cursos de Administração de 

Empresas, Sistemas de Informação e Tecnologia em Redes de Computadores atuam nas 

necessidades do mercado local e regional, desenvolvendo em seus discentes uma formação 

diferenciada. Desta forma, pôde focar seu projeto acadêmico, suas parcerias e as 

especializações oferecidas na área da educação e tecnologia, aspectos valorizados e que 

norteiam a prática pedagógica da Instituição. 
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CORPO DIRIGENTE 

 

 

Dirigente Cargo Titulação Regime Trabalho 

Francisco Helio Nascimento Repres. legal Mantenedora Especialista CLT  

Jose Norberto Basso Junior Diretor Acadêmico Mestre CLT 

Leticia Colares Vilela Coordenadora Acadêmica Doutora CLT 

Vania Somaio Teixeira Coordenadora Acadêmica Mestre CLT 

João Rodolfo Lanza Coordenador Extensão Especialista CLT 

Valdecir Ap. Reghini Supervisor de Estágio Especialista CLT 

Claudete Ap. Lorenzetti Ouvidora Especialista CLT 

Adriana M. Camargo Couto Bibliotecária Especialista CLT 

Angelica A. B. do  Carmo Secretária Geral Graduado CLT 

 
 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

Dirigente Cargo Titulação 

Gilberto Vieira Presidente Doutor 

Claudete Ap. Lorenzetti Rep. Docente Administração Especialista 

Angelica A.B. Carmo Rep. Técnico Adminitrativo Graduada 

Luiz Alberto Silveira Jr. Rep. Discente Curso Administração - 

Paula Fernanda Milani Rep. Discente Curso Sistemas - 

Mauricio Bastiani Silva Rep. Sociedade Civil Graduado 
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EDITAL PROCESSO SELETIVO 2015 

 
I – DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDOS: Bacharelado em Administração. Autorizado pela 

portaria 1138 de 11/06/2001 – Publicada em Diário Oficial da União em 13/06/2001. Reconhecido pela 

portaria 227 de 25/01/2006 – Publicada em Diário Oficial da União em 26/01/2006. Renovação de 

Reconhecimento pela Portaria nº 737, de 30 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U. de 31 de 

dezembro de 2013. Vagas Anuais: 150. Período: Noturno. Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Autorizado pela portaria 1139 de 11/06/2001 – Publicada em Diário Oficial da União em 13/06/2001. 

Reconhecido pela portaria 228 de 25/01/2006 – Publicada em Diário Oficial da União em 26/01/2006. 

Vagas Anuais: 150. Período: II – DOS CRITÉRIOS PARA O PROCESSO SELETIVO: O aluno que fizer 

o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e obtiver média maior ou igual a 100 (cem) está 

dispensado de prestar o Processo Seletivo. As vagas oferecidas serão distribuídas em processos 

seletivos tradicional e agendado. Poderão participar dos Processos Seletivos os alunos que já 

concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino médio. Aos alunos aprovados no Processo 

Seletivo que estejam concluindo o Ensino Médio (2º grau) e, consequentemente não possam apresentar 

no prazo da matrícula, o histórico escolar e o certificado de conclusão desse curso, a matrícula deverá 

ser confirmada, com a apresentação dos documentos citados, até 04/03/2016. Caso o candidato 

aprovado não compareça até 04/03/2016 para confirmação de sua matrícula, essa estará 

automaticamente cancelada. Observação: A Faculdade G&P reserva-se o direito de não oferecer 

os cursos, quando o número de candidatos ou de alunos matriculados, não corresponder às 

diretrizes econômicas, administrativas ou pedagógicas estabelecidas pela Entidade 

Mantenedora em seu planejamento anual.  Nesse caso, após comunicado oficial da Instituição, o 

candidato/aluno poderá optar pela devolução da taxa de inscrição, mediante requerimento 

protocolado na secretaria da Instituição. 

III – DAS INSCRIÇÕES, PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULAS: Primeiro Processo Seletivo. 

Inscrições via internet pelo site: www.fgp.com.br  Período de Inscrições: 01/10/2015 à 

27/11/2015. Prova Tradicional: 29/11/2015 das 09h às 12h, na Faculdade G&P. Divulgação 

do Resultado: a partir de 01/12/15, nos murais da Faculdade Gennari & Peartree e via 

Internet – www.fgp.com.br . Matrículas para candidatos aprovados: 01 à 04/12/2015. 

Matrícula para candidatos da lista de espera: dia 07/12/2015. Para as vagas 

remanescentes, serão realizados Processos Seletivos através de provas agendadas no 

período de 08/12/15 à 05/02/16, para o preenchimento das mesmas. 

IV – DA OPÇÃO DE CURSO: No ato da inscrição o candidato fará opção quanto ao curso desejado. O 

candidato poderá colocar duas opções de curso, identificando a primeira e a segunda opção. 

V – LOCAL E HORÁRIO DA INSCRIÇÃO: Na própria Faculdade ou via Internet através do site: 

www.fgp.com.br. Na Faculdade o horário de atendimento é das 13h às 21h. 

http://www.fgp.com.br/
http://www.fgp.com.br/
http://www.fgp.com.br/
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VI – VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 25,00 (Vinte e cinco reais). Caso o candidato não seja 

aprovado no Processo Seletivo inscrito será dispensado do pagamento da taxa para outros Processos 

Seletivos, caso queira se inscrever e participar. 

VII – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO: a) Na Faculdade: apresentação do RG 

(original) e 01 fotocópia simples; comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. b) Inscrição via 

Internet: a inscrição também poderá ser feita através do site www.fgp.com.br, devendo ser confirmada 

mediante pagamento da taxa em uma agência bancária, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

Nesse caso, o aluno terá o prazo de três dias úteis após a inscrição para efetuar o pagamento e 

consequentemente efetivá-lo. A inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas constantes 

neste edital. 

VIII – DA PROVA: A FACULDADE GENNARI E PEARTREE adotará como forma de avaliação tanto 

para as provas do processo seletivo tradicional quanto agendado, o seguinte critério: o aluno será 

submetido a uma prova contendo uma redação e questões referentes à interpretação de texto, 

matemática e conhecimentos gerais. 1 – Número de questões e pesos: Redação: o candidato deverá 

elaborar uma redação sobre o tema proposto, valendo 10,0 pontos. Questões: 05 questões referentes à 

interpretação de textos, valendo 5,0 pontos; 10 questões de matemática, valendo 10,0 pontos; 15 

questões de conhecimentos gerais, valendo 15,0 pontos. A soma total é de 40,0 pontos. 2 - Realização 

da prova: os candidatos deverão apresentar-se no prédio e salas onde serão realizadas as provas, até 

10 (dez) minutos antes de seu início. Não será admitida a entrada de candidatos após o início das 

provas. 4 – Local da prova: as provas serão realizadas nas dependências da própria Faculdade. 5 – O 

candidato deverá trazer, obrigatoriamente: a) comprovante de inscrição e pagamento; b) RG (original); 

c) duas canetas esferográficas (azuis), dois lápis pretos e borracha; d) não será permitido o uso de 

calculadora, telefone celular ou similares. 6 – Para as avaliações tradicional ou agendada, as prova 

terão duração máxima de 3 horas, não sendo permitida a saída dos candidatos antes de completar 30 

(trinta) minutos de prova. 7 – Critério de Aprovação: serão considerados aprovados os candidatos que 

alcançarem no mínimo 1,0 ponto na redação e não podendo o candidato zerar nas demais questões. Os 

mesmos serão classificados em ordem decrescente. O candidato que obtiver nota inferior a 1,0 (um) na 

redação estará automaticamente reprovado. 8 – Critérios de desempate: no caso de empate no número 

de pontos, o desempate será feito pelos pontos obtidos na redação. No caso de permanecer o empate, 

a vaga será atribuída ao candidato com idade superior. 9 – Serão considerados excedentes aqueles 

que forem aprovados, mas não conseguirem vaga devido à sua classificação. 

IX – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA: Um cópia simples e apresentação do 

original dos seguintes documentos: RG; CPF; Histórico Escolar ou Declaração Escolar (caso ainda 

esteja cursando o 2º grau); Comprovante de recolhimento do pagamento de matrícula. Uma foto 3x4. 

Quando, menor, uma cópia simples dos seguintes documentos do responsável: comprovante de 

residência; RG; CPF. 

X – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – Não haverá, em hipótese alguma, revisão de provas.  
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2 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do Processo Seletivo 2016.  

 

Pederneiras, 01 de setembro de 2015 

 

Comissão Organizadora Processo Seletivo 2016 

 

 

 

José Norberto Basso Junior :   Presidente Comissão Organizadora 
Claudete Ap. Lorenzetti    Representante Docente 
Valdecir Ap. Reghini    Representante Docente 
Angelica Aparecida do Carmo Baptistella:  Representante Técnico Administrativo 
Priscila Martins:     Representante Técnico Administrativo 
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DADOS GERAIS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 
a) Administração 

 
Diploma(s) Conferido(s): Bacharel 

 
Modalidade:   Ensino Presencial 
Data de início do funcionamento do curso:   04/02/2002 
Prazo para integralização do curso:   4 Anos     
Carga Horária Mínima do Curso:   3520 horas/aula 
Regime Letivo:   ANUAL 

 
Turnos de Oferta: Noturno 

 
Vagas Autorizadas: Noturno: 150 

Dados Legais 

Dados de Criação/Autorização: 

 Documento: Portaria MEC 

 Nº. Documento: 1138 de 11/06/2001 

 Data de publicação: 13/06/2001 

 No. Parecer / Despacho: 629/2001 CES/CNE 

 Data Parecer / Despacho: 08/05/2001 

 
 
Dados de Renovação de Reconhecimento: 

 Documento: Portaria MEC 

No. do documento: 737 de 30/12/ 2013 

Data da publicação: 31/12/2013 
 

 
 
 
 
 
b) Sistemas de Informação 

 
Diploma(s) Conferido(s): Bacharel 

 
Modalidade:   Ensino Presencial 
Data de início do funcionamento do curso:   04/02/2002 
Prazo para integralização do curso:   4 Anos     
Carga Horária Mínima do Curso:  3520 horas/aula 
Regime Letivo:  ANUAL 

 
Turnos de Oferta: Noturno  

 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/info_curso_new.asp?pCurso=47926&cHab=&pIES=1732
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Vagas Autorizadas: Noturno: 150 

Dados Legais 

Dados de Criação/Autorização: 

 Documento: Portaria MEC 

 Nº. Documento: 1139 de 11/06/2001 

 Data de publicação: 13/06/2001 

 No. Parecer / Despacho: 629/2001 CES/CNE 

 Data Parecer / Despacho: 08/05/2001 

 
Dados de reconhecimento:  
 

 Documento: Portaria MEC 

No. do documento: 228 de 25/01/2006 

Data da publicação: 26/01/2006 
 

 
 
 
c) Redes de Computadores 

 

 

Diploma(s) Conferido(s): Tecnólogo 

 
Modalidade:   Ensino Presencial 
Data de início do funcionamento do curso:   06/02/2006 
Prazo para integralização do curso:   5 Semestres 
Carga Horária Mínima do Curso:   2000 horas/aula 
Regime Letivo:   Módulo 

 
Turnos de Oferta:  Noturno 

 
Vagas Autorizadas:  Noturno: 50 

Dados Legais 

Dados de Criação/Autorização: 

 Documento: Portaria MEC 

 Nº. Documento: 1.599 de 13/05/2005 

 Data de publicação: 16/05/2005 

 No. Parecer / Despacho: 279/2005 SETEC 

 Data Parecer / Despacho:  

 
Dados de Renovação de Reconhecimento:  
 

 Documento: Portaria MEC 

No. do documento: 175 de 23/02/2011 

Data da publicação: 25/02/2011 
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MATRIZ CURRICULAR CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

a) Administração de Empresas 
1º Ano 

 

Campos Interligados de 
Formação 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Carga 
Horária 
Anual 

Formação Complementar Inglês 2 h/a 80 h/a 

Formação Básica Comunicação e Expressão I 2 h/a 80 h/a 

Formação Complementar Desenvolvimento Humano e Profissional 2 h/a 80 h/a 

Conteúdos de Estudos 
Quantitativos e suas 

Tecnologias 
Matemática Aplicada à Administração 4 h/a 160 h/a 

Formação Profissional Teoria Geral da Administração I 4 h/a 160 h/a 

Formação Básica Contabilidade Geral 2 h/a 80 h/a 

Formação Básica Informática I 4 h/a 160 h/a 

Subtotal 20 h/a 800 h/a 

 
 

2º Ano 
 

Campos Interligados de 
Formação 

Disciplinas 

Carga 
Horária 
Semana

l 

Carga 
Horária 
Anual 

Formação Profissional Matemática Financeira 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Planejamento e Controle da Produção 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Contabilidade Gerencial 4 h/a 160 h/a 

Formação Profissional Teoria Geral da Administração II 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Sistemas de Informação I 2 h/a 80 h/a 

Formação Básica Comunicação e Expressão II 2 h/a 80 h/a 

Formação Básica Informática II 2 h/a 80 h/a 

Formação Básica Economia Geral 2 h/a 80 h/a 

Conteúdos de Estudos 
Quantitativos e suas 

Tecnologias 
Estatística Aplicada à Administração 2 h/a 80 h/a 

Subtotal 20 h/a 800 h/a 

 
3º Ano 

 

Campos Interligados de 
Formação 

Disciplinas 

Carga 
Horária 
Semana

l 

Carga 
Horária 
Anual 

Formação Profissional Administração da Produção 4 h/a 160 h/a 

Formação Profissional Administração Mercadológica 4 h/a 160 h/a 

Formação Profissional Administração Financeira e Orçamentária I 4 h/a 160 h/a 

Formação Profissional Administração de Recursos Humanos 4 h/a 160 h/a 

Formação Básica Filosofia e Ética 2 h/a 80 h/a 
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Formação Profissional Sistemas de Informação II 2 h/a 80 h/a 

Formação Complementar Estágio Supervisionado I 4 h/a 160 h/a 

Subtotal 24 h/a 960 h/a 

 
 

4º Ano 

Campos Interligados de 
Formação 

Disciplinas 

Carga 
Horária 
Semana

l 

Carga 
Horária 
Anual 

Formação Profissional Empreendedorismo 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Gestão da Qualidade 2 h/a 80 h/a 

Formação Básica Direito Empresarial 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Gestão de Projetos 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Laboratório de Gestão Empresarial 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Administração Financeira e Orçamentária II 2 h/a 80 h/a 

Formação Profissional Tópicos Avançados em Administração 2 h/a 80 h/a 

Formação Complementar Trabalho de Conclusão de Curso 4 h/a 160 h/a 

Formação Profissional Gestão Estratégica de Custos 2 h/a 80 h/a 

Formação Complementar Estágio Supervisionado II 4 h/a 160 h/a 

Subtotal 24 h/a 960 h/a 

TOTAL GERAL DO CURSO 88 h/a 3.520 h/a 

 
 
 
 

b) Sistemas de Informação 
1ª Série 

 

Disciplina Carga Horária 

Administração I 80h 

Algoritmos e Lógica de Programação  160h 

Arquitetura e Organização de Computadores 80h 

Comunicação e Expressão 80h 

Inglês 80h 

Interface Homem-Computador 80h 

Laboratório de Programação 80h 

Matemática I 160h 

 
2ª Série 

 

Disciplina Carga Horária 

Administração II 80h 

Banco de Dados I 80h 

Desenvolvimento Humano e Profissional 80h 

Engenharia de Software I 80h 

Estrutura de Dados I 80h 

Matemática II 160h 

Programação I 160h 

Sistemas Operacionais 80h 
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3ª Série 

 

Disciplina Carga Horária 

Banco de Dados II 80h 

Engenharia de Software 80h 

Estrutura de Dados II 80h 

Filosofia e Ética 80h 

Probabilidade e Estatística 80h 

Programação II 160h 

Redes de Computadores  160h 

Sistemas de Informação 80h 

Estágio Supervisionado  160h 

 
4ª Série 

 

Disciplina Carga Horária 

Gestão de Sistemas de Informação 160h 

Legislação e Empreendedorismo 80h 

Programação III 160h 

Programação IV 80h 

Projeto de Graduação 160h 

Sistemas Especialistas 80h 

Tópicos em tecnologia da Informação 80h 

Estágio Supervisionado 160h 

 
Carga Horária Total do Curso: 3.600 horas 

 

 

 

 

c) Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores 

 

1º MÓDULO 

DISCIPLINA C.H. ANUAL 

 Informática Básica Organização Computadores  40h 

 Fundamentos Algoritmos e Estrutura de Dados  40h 

 Fundamentos de Banco de Dados  80h 

 Fundamentos de Sistemas Operacionais  80h 

 Fundamentos de Redes de Computadores  120h 

 Inglês Técnico I  40h 

Carga Horária Anual 400 h 
 

2º MÓDULO 

DISCIPLINA C.H. ANUAL 

 Sistema Operacional Aplicado I  80h 

 Sistema Operacional Aplicado II  80h 
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 Protocolos de Roteamento e Roteadores  120h 

 Soluções em Redes sem Fio  40h 

 Estatística Aplicada a Redes de Computadores  40h 

 Inglês Técnico II  40h 

Carga Horária Anual 400 h 
 

3º MÓDULO 

DISCIPLINA C.H. ANUAL 

 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados  80h 

 Programação para Servidores  80h 

 Redes Comutadas e Switches  80h 

 Administração de Servidores I  80h 

 Administração de Servidores II 80h 

Carga Horária Anual 400 h 
 

4º MÓDULO 

DISCIPLINA C.H. ANUAL 

 Administração de Domínios WEB  40h 

 Tecnologias WAN  80h 

 Gerenciamento de Projetos de TI  80h 

 Técnicas de Segurança de Redes 80h 

 Auditoria de Sistemas Computacionais  40h 

Carga Horária Anual 400 h 
 

 

 

 

5º MÓDULO 

DISCIPLINA C.H. ANUAL 

 Gestão de Processos em TI  80h 

 Novas Tendências  80h 

 Gestão de Segurança da Informação  40h 

 Gerenciamento de Rede  80h 

 Empreendedorismo e Legislação  40h 

 Projeto Interdisciplinar II  80h 

Carga Horária Anual 400 h 
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RELAÇÃO NOMINAL CORPO DOCENTE FGP 

 

 

Nº DOCENTE TITULAÇÃO 

01 Amanda Monteiro Furtado Mininel Especialização 

02 Anderson Francisco Talon Mestrado 

03 André Sebastião de Almeida Junior Especialização 

04 Cesar Willian Furqui Massoco Especialização 

05 Claudete Aparecida Lorenzetti Especialização 

06 Daniel Lelis Lima Especialização 

07 Danilo Cezar Leoni de Souza Especialização 

08 Fernando de Souza Faria Especialização 

09 Gilberto Vieira Doutorado 

10 Greice Arena Especialização 

11 Gustavo Ereno Especialização 

12 Helton Soares Franzotti Especialização 

13 João Rodolfo Lanza Especialização 

14 Jorge Luiz Martins Sobrinho Especialização 

15 Jose Carlos Lazzari  Mestrado 

16 Jose Norberto Basso Junior Mestrado 

17 Letícia Colares Vilela Doutorado 

18 Luiza França Barban Especialização 

19 Patricia Graziela Pavanello Especialização 

20 Robson Flavio Castro Especialização 

21 Sérgio Luiz Francisc Mestrado 

22 Tatiana Alves Segura Pontes Mestrado 

23 Tiago Augusto Melloni Especialização 

24 Valdecir Aparecido Reghini Especialização 

25 Vania Somaio Teixeira Mestrado 

 

Demonstrativo % Titulação Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulação Qtdade. % 

Especialista 17 68% 

Mestre 06 24% 

Doutor 02 8% 

TOTAL 27 100% 



 

FACULDADE GENNARI & PEARTREE 
FGP 

 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 As atividades complementares desenvolvidas na FGP, são de caráter obrigatório e  

constituem-se de um total de 80 horas a serem cumpridas pelos discentes dos cursos de 

graduação, nas mais diversas atividades e áreas, tendo como objetivo principal o 

desenvolvimento pessoal, profissional e intelectual do graduando, sendo estas atividades 

classificadas em três grandes áreas como segue: 

 Atividades Socioambientais e/ou Culturais: Ações voluntárias desenvolvidas em 

organizações/instituições reconhecidas pela condução de atividades dessa natureza 

(ex. educação financeira, assistência social, preservação do meio ambiente, 

conscientização ética, jurídica e política, entre outros). Ainda nessa categoria, são 

consideradas as atividades de formação cultural (ex. oficinas de teatro, performances 

musicais, videoarte, exposições, entre outras formas de expressão artística) e cursos de 

línguas estrangeiras. 

 Projetos e Atividades Científicas: Atividades que desenvolvem e aprofundam temas 

vinculados à grade curricular da graduação do FGP ou à ampliação geral de 

conhecimento através de outras vertentes relacionadas (história, filosofia, sociologia, 

antropologia, ciência política, relações internacionais, geografia, literatura, jornalismo, 

publicidade, entre outras), cursadas no FGP ou em instituições externas. 

 Desenvolvimento profissional, liderança e empreendedorismo: Atividades voltadas 

à identificação de interesses e escolhas profissionais bem como de capacitação e 

desenvolvimento de competências demandadas pelo mercado de trabalho, que também 

ampliam o interesse e conhecimento sobre setores e áreas de atuação. Alguns dos 

temas do eixo são: participação em entidades estudantis, criação e desenvolvimento de 

novos negócios, empresas familiares, negócios sociais, inovação e economia criativa, 

venture capital e private equity, entre outros 
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INFRA ESTRUTURA FÍSICA 

 

A Faculdade G&P ministra seus cursos no conjunto educacional localizado à Rod. 

Comandante João Ribeiro de Barros, Km 205, na cidade de Pederneiras.  

Faz parte desse complexo, área de lazer para toda comunidade acadêmica e 

administrativa, com quadra poliesportiva. 

O complexo educacional tem sido remodelado ao longo dos anos para adequar sua 

estrutura física aos cursos em funcionamento. O conjunto de obras edificadas está em um 

terreno de 100.000 m2. 

A mantenedora juntamente com Direção e Corpo Docente viabiliza a edifica de novos 

espaços pedagógicos para instalações de novos cursos e um melhor atendimento aos 

discentes. 

 

a) Salas de Aula 

A Faculdade dispõe de salas de aula com metragem variável comportando de 15 a 80 

alunos, porém, devido à utilização de divisórias, é possível adaptar o número de salas e suas 

metragens conforme a necessidade das turmas, propiciando um bom andamento das 

atividades didáticas. As salas são equipadas com ar condicional central e aparelhadas para 

atender as necessidades do Curso. Além disso, a instituição oferece à comunidade acadêmica 

salas para reuniões e auditório com capacidade para 250 lugares (266 m2), poltronas 

estofadas, ar condicionado central e iluminação adequada. 

Todas as salas de aulas e dependências da faculdade são interligadas por rede e 

possuem acesso 24 horas, sete dias da semana, à internet e rede sem fio. 

 

b) Setor Pedagógico Administrativo 

No edifício principal da FGP, logo na entrada, há uma Recepção para atendimento ao 

público. Ao lado esquerdo da recepção há a Sala de Diretoria, Secretaria, financeiro, Sala dos 

Professores com sanitários masculino e feminino, Sala de Reunião, Sala de Coordenação de 

Curso e um conjunto de salas de aulas. Ao lado direito, encontra-se o setor de RH, Sala de 

Atendimento Psicopedagógico, Coordenação de Extensão, Suporte Técnico e conjunto de 

salas de aula.  

Ao centro do edifício principal, encontram-se conjuntos sanitários, acessos para a 

Biblioteca e Auditório com capacidade para 250 lugares. 
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A Mantenedora, preocupada com a qualidade de ensino, projetou todo este espaço 

pedagógico, com claridade e circulação adequadas, com rampas para deficientes físicos, e 

com acessos cobertos para proteção contra os raios solares e chuva. 

 

c) Lanchonete 

A Instituição oferece uma lanchonete e serviços de cantina, ocupando uma área de 

226,57 m2, para o atendimento de alunos, professores e funcionários. A lanchonete é 

constituída por uma cozinha, um depósito de mantimentos e em pátio coberto constituído por 

um significativo número de mesas e cadeiras, além de cinco terminais de computadores com 

acesso a internet, mais sala de reprografia. 

 

d) Área de Lazer e Prática Esportiva 

A Faculdade G&P disponibiliza à comunidade acadêmica ampla área de lazer dotada de 

quadra poliesportiva com iluminação noturna, campo de futebol, vestiários masculino e 

feminino, estacionamento e área para recreação próxima ao restaurante, com mesas e 

cadeiras.  

A seguir é apresentada relação das instalações da área de lazer e suas respectivas 

metragens: 

Campo de Futebol: 4.500 m2 

Quadra Poliesportiva: 716 m2 

Vestiários: 85 m2 

Área de Recreação: 192 m2 

 
 

BIBLIOTECA 

 

a) Bibliotecária: 

A Biblioteca está sob responsabilidade da bibliotecária Adriana Menezes de Camargo 

Couto registrada na 8ª região do CRB (Conselho Regional de Biblioteconomia), sob n.º 6165. É 

auxiliada por um funcionário devidamente preparado, direcionado ao atendimento e auxilio aos 

usuários. 

 

b) Horario de Funcionamento 

A Biblioteca é aberta à comunidade estudantil e ao público em geral, nos dias letivos, 

nos seguintes horários de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira: das 13h00min horas 
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às 22h00min horas e aos sábados das 9h00min às 12h00min de acordo com o calendário e 

cronograma de atividades. 

No período de férias acadêmicas a unidade funciona de acordo com horários a serem 

divulgados no período que as antecede. 

 

c) Instalações Físicas 

A Biblioteca da FGP apresenta amplo espaço físico, ocupando a totalidade de um dos 

blocos da Instituição, segmentado em diversas salas, que vem atendendo satisfatoriamente a 

comunidade acadêmica quanto à: acervo, dependências de estudos individuais e coletivos e 

com acesso à portadores de necessidades especiais, entre outros. 

As dependências da Biblioteca estão equipadas com extintores de incêndio e ar 

condicionado, sendo amplamente iluminada. A sinalização é bem distribuída e visível, aspecto 

bastante relevante, dado que o acervo é aberto para consulta do público, em todos os seus 

componentes: títulos, revistas, periódicos, anais, CR-ROMS, entre outros.  

Espaços diferenciados para estudos individuais e grupos estão disponíveis, bem como 

área para pesquisa individuais em banco de dados e na Internet com terminais de 

computadores. Esses espaços possuem iluminação artificial normativa, ventilação artificial 

apropriada e com mesas e cadeiras que permitem a realização de trabalhos individuais e em 

equipes. 

A seguir, especifica-se as dependências da Biblioteca disponibilizadas para seus 

usuários: 

 Hall de Acesso (01): 49,20 m2 

 Acervo (01): 65,34 m2 

 Administração/Recepção (01): 17,65 m2 

 Sala de Estudo Coletivo (06): 74,45 m2 

 Área de Leitura (01): 53,33 m2 

 

d) Serviço de Acesso ao Acervo 

O acesso ao acervo é feito através de atendimento especializado. A Biblioteca mantém 

funcionários treinados para fornecer informações e orientações ao usuário quando necessário. 

Para utilizar os serviços da Biblioteca os usuários (aluno, professor ou funcionário) devem 

apresentar-se no balcão de atendimento e cadastrar-se, comprometendo-se a observar o 

Regulamento da Biblioteca, que contém todas as informações necessárias aos usuários. 

Os usuários podem realizadar reservas via email ou por telefone, obedecendo a ordem 

cronológica e os pedidos existentes. 
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A Biblioteca também possui um software de gerenciamento, desenvolvimento na própria 

FGP, que possibilita controlar todo acervo e diferenciar os empréstimos da seguinte forma: 

 Empréstimo a domicílio, podendo o usuário ficar com o livro por um período de: 7 dias 

alunos e funcionários e 30 dias professores. 

 Consultas realizadas na sala de estudo, sala de aula e laboratórios, este empréstimo é 

feito por hora, devendo o título ser devolvido no mesmo dia. 

Cada obra do acervo tem um número identificador (número de chamada), localizado na 

lombada e em um carimbo atrás da página de rosto do livro. Todo acervo está tombado e 

devidamente cadastrado no sistema. A classificação utilizada para demarcação do acervo é a 

CDU (Classificação Decimal Universal).  

Os usuários, se desejarem, podem solicitar um mini-curso para conhecer toda infra-

estrutura da Biblioteca, o acervo, o Regimento da Biblioteca e, principalmente, os 

procedimentos de consultas aos terminais, para que possam encontrar os títulos quando 

necessário. 

A seguir são descritos outros serviços disponibilizados pela Biblioteca da FGP: 

Informações por telefone ou e-mail; 

 Consulta local; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Acesso à Internet; 

 Acesso on-line aos bancos de dados de Universidades, FAPESP e CAPES; 

 Localização de trabalhos científicos – COMUT; 

 Auxílio na normalização de trabalhos; 

 Lista de novas aquisições; 

 Orientação quanto ao uso da biblioteca; 

 Normalização de documentos; 

 Reservas; 

 Levantamento bibliográfico; 

Os discentes contam com apoio para a elaboração dos trabalhos acadêmicos; podem 

utilizar a sala de informática/Internet, que está disponível para os alunos no horário de 

funcionamento da Biblioteca, bem como também, o acesso ao acervo. 

Na Biblioteca, os alunos contam com um trabalho de revisão e orientação sobre normas 

técnicas-científicas, para que, dessa forma, os trabalhos produzidos respeitem as Normas de 

citação da ABNT e as Normas estabelecidas pela própria Instituição. Para isso, a Bibliotecária 
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e seus auxiliares agendam antecipadamente com os alunos interessados, reuniões para 

verificar se as técnicas foram aplicadas corretamente nos trabalhos produzidos e para orientar, 

se necessário, as devidas correções. 

 Os usuários têm à sua disposição Banco de Dados devidamente conveniados pela 

Instituição, como: 

1. COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica. 

2. Periódicos Científicos – CAPES. 

3. Periódicos Científicos – CNPQ. 

 
Para pesquisar tais ferramentas, são oferecidas, também pela bibliotecária e por seus 

auxiliares, orientações particulares de como manusear o Banco de Dados para conseguir as 

indicações realmente necessárias com eficiência e rapidez. 

 

 
LABORATÓRIOS FGP 

 

Os laboratórios de computação possuem regulamento próprio que proíbe, entre outras 

coisas, a cópia indevida de softwares, a troca de quaisquer acessórios das máquinas, o 

consumo e porte de alimentos, o uso de aparelhos sonoros e celulares, o acesso e leitura de 

páginas pornográficas e, a utilização de games, sejam de acesso local ou via Internet. Caso o 

regulamento seja descumprido por algum discente, o mesmo é advertido, podendo perder, 

temporariamente, o seu acesso (login) aos computadores. Caso isso venha a acontecer e para 

não prejudicá-los nas aulas ministradas nos laboratórios, o professor responsável pela 

disciplina em questão lhe cede um acesso temporário. 

Os laboratórios de computação e também o laboratório de rede de computadores estão 

à disposição de todos os cursos oferecidos pela FGP. Em disciplinas que exigem o uso dos 

laboratórios, seus horários são agendados semanalmente em concordância com o horário 

ministrado em sala de aula. Eventualmente, os docentes de outras disciplinas podem fazer uso 

dos laboratórios em suas aulas, desde que façam agendamento de horários com antecedência. 

Os computadores instalados no campus da FGP asseguram, aos usuários, acesso diário 

aos softwares e à Internet para que possam desenvolver suas pesquisas, trabalhos e 

consultas. Dessa forma, todos os computadores disponíveis são interligados em uma rede local 

e também a Internet e a rede sem fio. 

O acesso à rede local da FGP é realizado por meio de identificações e senhas 

individuais, que garante a integridade e privacidade das informações.  



 

FACULDADE GENNARI & PEARTREE 
FGP 

A seguir segue a descrição dos computadores disponíveis nos laboratórios de 

informática e nos laboratórios específicos de redes de computadores. 

 
Laboratório Quantidade 

Maquinas 
Tipo de Memória CPU Espaço 

Disco 
Ligada 

em Rede 
(S/N) 

Paltaforma 
 (Unix, NT, etx) 

Laboratório I 37 Dual Core E5400 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 32 Bits 

Laboratório II 41 Dual Core E5400 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 64 Bits 

Laboratório III 38 Core 2 Duo E7500 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 32 Bits 

Laboratório IV 41 Dual Core E5400 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 32 Bits 

Laboratório V 26 Dual Core E5400 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 32 Bits 

Laboratório VI 13 Dual Core E5400 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 32 Bits 

Laboratório VII 11 Dual Core E5400 2.7 GHz 320 GB S Windows 7 – 64 Bits 

TOTAL 207     
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BOLSAS DE ESTUDOS E CONVENIOS 

 

A Faculdade FGP oferece um amplo programa de bolsas e financiamentos de estudos. 

Além do programa governamental Prouni e estadual Escola da Familia, a FGP possui uma 

política de mensalidades que beneficia os alunos com melhor desempenho acadêmico 

denominado Bolsa desempenho acadêmico 

Abaixo as bolsas de estudos e/ou programas de auxílio oferecidos pela FGP: 

 

a) PROUNI 

A FGP em convenio realizado com o Ministério da Educação participa do Programa 

Prouni, destinando bolsas de estudos com percentuais entre 50% e 100%, conforme indicação 

e seleção pelo próprio MEC. Informações adicionais podem ser obtidas na página do PROUNI.  

 

b) Programa Escola da Familia 

O Programa Escola da Família é uma iniciativa que une profissionais da educação, 

estudantes universitários e voluntários.  

O objetivo do Programa é a abertura, aos finais de semana, de cerca de 6 mil escolas da 

Rede Estadual de Ensino, transformando-as em centro de convivência, com atividades 

voltadas às áreas esportiva, cultural, de saúde e de qualificação para o trabalho. Os 

universitários que dedicam seus finais de semana ao programa têm seus estudos custeados 

por um dos maiores programas de concessão de bolsas de estudo do País, realizado em 

convênio com instituições particulares de Ensino Superior - o Programa Bolsa Universidade. 

Informações adicionais podem ser obtidas no site do programa: 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br  

  

c) Convênios Empresariais 

 A FGP mantem convênios com empresas de Pederneiras e região com o objetivo de 

proporcionar o acesso ao ensino superior aos colaboradores e dependentes de empresas 

conveniadas, concedendo descontos nas mensalidades que vão de 20% a 25%. 

Informações sobre Convênios Empresariais com a FGP podem ser obtidas através do 

telefone (14) 3284 -4999 ou pelo e-mail rh@fgp.com.br  

 

 

 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/
mailto:rh@fgp.com.br
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PROGRAMA TRAINEE 

 

 O Programa de Trainee G&P, realizado em parceria com a Faculdade FGP, tem como 

base o desenvolvimento de um treinamento estruturado para que, em um curto espaço de 

tempo, os trainees possam assumir posições técnicas, gerenciais e de liderança dentro da 

organização. 

Ao receber orientações de profissionais experientes, qualificados e comprometidos com 

o programa, o trainee é estimulado a desenvolver todo o seu potencial, tornando-se um 

profissional capaz de lidar com as mais diversas e complexas situações da organização. 

 Assim o programa de TRAINEE da G&P nada mais é que uma excelente ferramenta 

voltada para o desenvolvimento profissional, aliado a um plano de carreira claramente definido. 

 As vagas do programa TRAINEE destinam-se única e exclusivamente a alunos 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da Faculdade FGP. 

 

a) Objetivos do Programa 

Como parte estratégica de negócios da G&P, o programa de Trainee, tem como principal 

objetivo a formação técnica e gerencial do trainee, preparando-os para assumirem em breve 

postos de analistas, cargos técnicos, para atuarem no segmento de ti aliando o 

desenvolvimento das competências técnicas e humanas. 

 

b) Requisitos para Participar do Programa 

Para fazer parte do Programa o candidato a Trainee deve atender os seguintes requisitos. 

 Ser aluno dos cursos de graduação da FGP; 

 Possuir Habilidade para liderar pessoas; 

 Possuir Habilidade para negociação; 

 Possuir Pró-atividade; 

 Ter conhecimento basico de informática  

 Desejável fluência em inglês 

 

c) Avaliação 

 Durante todo o processo de treinamento no programa de Trainee, os candidatos 

aprovados serão submetidos a três avaliações teóricas e praticas dos conteúdos aplicados, 

mais a avaliação de desempenho que foi baseada nos sete pilares apontados por Ricardo Luz, 

que são:  
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a) Maturidade (aceitação por parte do trainee de responsabilidade e capacidade de evitar 

atitudes impulsivas, ou seja, ter calma mesmo trabalhando sob pressão); 

b) Qualidade dos trabalhos desenvolvidos; 

c) Capacidade de relacionamento com outros trainees, com seus tutores e com os demais 

funcionários da empresa; 

d) Comunicação (habilidade para expor persuasivamente suas idéias); 

e) Flexibilidade (capacidade para adaptar-se às novas situações); 

f) Capacidade de análise (dos problemas e encontrar soluções); 

g) Liderança (capacidade para alcançar resultados através de pessoas). 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A Faculdade FGP foi contemplada, com o selo "Instituição de Ensino Superior - IES 

Socialmente Responsável", nos anos de 2011, 2012 e 2013, emitido pela ABMES , entidade 

esta que certifica as Instituições através de ações e comprometimento com a educação e 

sociedade, através de projetos socioeducativos. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INCLUSÃO – TRAINEE PCD 
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TRANSVERSALIZAÇÃO TEMAS COM TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR 

 

a) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

As relações étnico-raciais, bem como a história indígena e cultura afro-brasileira e 

africana deverão estar plenamente contempladas em atividades pedagógicas (atividades 

complementares que englobam realização de atividades socioculturais, atividades práticas 

supervisionadas, participação em atividades e semanas dos cursos, bem como inseridas nos 

conteúdos das disciplinas), permeando assim, como tema transversal, todas as disciplinas e 

demais atividades acadêmicas que compõem o currículo do curso, incluindo os conteúdos 

pesquisados nos Projetos Integradores.  

 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

 A partir do fixado na resolução nº 1 de 30 de maio de 2012 a FGP fará constar como eixo 

e tema transversal em todos os módulos de conteúdos e disciplinas de seus cursos, de forma 

interdisciplinar, temáticas relacionadas aos Direitos Humanos de forma a contribuir no que 

tange à Educação em Direitos Humanos, para a mudança e a transformação social, 

fundamentando-se nos princípios de: 

 dignidade humana; 

 igualdade de direitos; 

 reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

 laicidade do Estado; 

 democracia na educação; 

 transversalidade, vivência e globalidade; e 

 sustentabilidade socioambiental. 

 

c) A Educação Ambiental como parte do currículo 

 Considerando a Resolução nº. 2 de 15 de junho de 2012, a FGP desenvolverá como 

prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente, tratar de temas relativos à 

Educação Ambiental, devendo os conteúdos pertinentes ser incorporados de forma 

transversalizada e interdisciplinar em seus currículos e incorporando aos cursos oferecidos 

conteúdos que tratem da ética socioambiental. 
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SETOR DE APOIO AO DISCENTE 

 

Por vivermos em uma época chamada por muitos de era do conhecimento, não 

podemos deixar de pensar que a pessoa é valorizada pelos seus diplomas, mas também por 

sua capacidade de construir seu conhecimento. 

O apoio psicopedagógico, proporciona aos alunos com dificuldades na aprendizagem a 

oportunidade de ser orientado e ter ampliados seus horizontes cognitivos, através de 

orientações quanto à construção de hábitos de estudos e organização dos mesmos, 

elaboração dos registros de aula, práticas facilitadoras de estudos e outros.  

Quando falamos em construção de conhecimento, não mencionamos simplesmente o 

conhecimento, mas sim o saber, pois existe uma diferença entre conhecimento e saber, 

podendo ser o primeiro composto de informações, tendo caráter de impessoalidade, 

independentemente de uma relação com outro ser; já o segundo envolve elaboração própria e 

vai depender da interação com o outro, que conduz à autonomia, possibilitando criatividade.  

Como a psicopedagogia tem por objeto de estudo a aprendizagem e a trajetória dessa 

construção, o trabalho aqui proposto é evitar e debelar o fracasso escolar em uma visão do ser 

cognoscente como um todo, objetivando facilitar o processo de aprendizado no ensino 

superior. 

 

a) Objetivos do Setor de Apoio ao Discente 

  - intervir visando à solução dos problemas de aprendizagem tendo como enfoque o 

aprendiz e a instituição de ensino;  

- realizar o diagnóstico e a intervenção psicopedagógica utilizando métodos, 

instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia; 

- desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados ao processo de 

aprendizagem e seus problemas; 

- oferecer assessoria aos trabalhos realizados no espaço da instituição; 

- orientar, coordenar e supervisionar as questões de ensino aprendizagem decorrentes 

da estrutura curricular; 

- acompanhar alunos com dificuldades de aprendizagem;  

-   fazer orientações aos docentes;  

- cooperar na correção de funções cognitivas deficientes; 

- proporcionar momentos de reflexão sobre a ação educativa; 
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- mediar a passagem de uma atitude passiva - reprodutora de informação para a 

autogeradora; 

- desenvolver e trabalhar o sujeito cognoscente de forma a potencializá-lo como uma 

pessoa autora, construtora da sua história, de conhecimentos, e adequadamente 

inserida no contexto social;  

- colaborar para a prevenção e para a rápida detecção de dificuldades e ou problemas 

de desenvolvimento pessoal e de aprendizagem que o aluno possa apresentar; 

- colaborar com os professores e equipe de apoio no acompanhamento dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e orientar sua escolaridade; 

- analisar a dificuldade de aprendizagem do aluno adulto com o propósito de entender o 

significado que esta não aprendizagem representa. 

Para a prática diagnóstica da(s) dificuldade(s) apresentada(s) pelos aprendentes, são 

considerados os seguintes aspectos: 

- orgânicos e motores: dizem respeito à estrutura fisiológica e cinestésica do sujeito que 

aprende; 

- cognitivos e intelectuais: dizem respeito ao desenvolvimento, a estrutura e ao 

funcionamento da cognição, bem como ao potencial intelectual; 

- emocionais: ligados a afetividade e emotividade; 

- sociais: relacionados ao meio em que o aluno se encontra; 

- pedagógicos: estão incluídas questões didáticas, ligadas a metodologia de ensino e de 

avaliação, nível e quantidade de informações, número de alunos em sala e outros 

elementos que dizem respeito ao processo ensino-aprendizagem. 

O Setor de Apoio ao Discente atua de forma direta junto às Coordenações de Cursos e 

em parceria com outros setores e órgãos colegiados. 
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ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS OU COM 

MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Toda a infraestrutura foi planejada para facilitar o acesso aos portadores de 

necessidades especiais, tais como sinalização, rampas de acesso, banheiros especiais, 

elevadores, softwares especiais e convênios com associações. 

A FGP se preocupa com atendimento de pessoas com necessidades especiais, destaca 

entre os nossos objetivos: 

O Atendimento a alunos com necessidades especiais tem como principal meta assegurar 

condições para o ingresso e a permanência deles através das seguintes ações:  

a) Flexibilização do processo ensino-aprendizagem de modo a atender às diferenças 

individuais;  

b) Adoção de currículos abertos e de propostas curriculares diversificadas para 

atender a todos e propiciar o progresso de cada um em função das possibilidades 

e diferenças individuais;  

c) Oferta de subsídios aos professores para a realização dessa tarefa, através de 

estudos de documentos, sugestões de leituras, dinâmicas organizadas pelos 

Serviços de Orientação Educacional e Psicologia Escolar, troca de experiências 

entre os docentes e reuniões com a equipe escolar;  

d) Envolvimento de toda comunidade escolar no processo de inclusão através de 

reuniões com a Equipe de Apoio Técnico Pedagógico. 

 

 

ATENDIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA 

 

Considerando a Lei n. 12764 de 27 de dezembro de 2012, no seu artigo 3º - parágrafo 

único – em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

será incluída nas classes comuns dos cursos e terá direito à  acompanhante especializado, 

além de acompanhamento do Setor de Atendimento ao Discente.  
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OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria da FGP é  um elo entre a comunidade acadêmica ou externa e as instâncias 

administrativas da Instituição, visando agilizar a administração e aperfeiçoar a democracia.  

São objetivos da Ouvidoria da FGP:  

I - assegurar a participação da comunidade na Faculdade, para promover a melhoria das 

atividades desenvolvidas; e 

II - reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com o fim de subsidiar o 

planejamento institucional.  

Assim sendo, a Ouvidoria é um canal de ligação entre a Faculdade e a comunidade 

acadêmica, com a finalidade de estabelecer uma comunicação democrática, identificar 

necessidades e entraves existentes e buscar soluções para as queixas e indagações 

apresentadas, bem como coletar propostas visando à busca da excelência no atendimento e o 

fortalecimento da cidadania, ao permitir a participação da comunidade acadêmica e externa.  

A Ouvidoria tem por objetivo facilitar o encaminhamento das demandas da comunidade 

aos canais administrativos competentes da Faculdade, visando contribuir para a solução de 

problemas e, melhoria dos serviços prestados. A Ouvidoria recebe, analisa, encaminha e 

responde ao cidadão/usuário suas demandas e garantirá o direito à informação.  

A Ouvidoria atua ouvindo as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões 

ou esclarecendo as dúvidas sobre os serviços prestados. Recebe, analisa e encaminha as 

manifestações aos setores responsáveis; acompanhará as providências adotadas, cobrando 

soluções e mantendo o cidadão/usuário informado; e responderá com clareza as 

manifestações no menor prazo possível.  

 

 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

A FGP procurará um desenvolver um caminho em relação ao desenvolvimento da 

inovação. As iniciativas serão, em grande parte, buscando uma interação bem estruturada 

entre os centros de pesquisa e universidades e as empresas. Adotaremos a adoção de práticas 

relacionadas ao desenvolvimento da inovação e à sua gestão, como o acompanhamento de 

idéias promissoras por metodologias adequadas e bem estruturadas e contribuir para a 

transformação das mesmas em produtos inovadores e, conseguintemente, em negócios de 
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sucesso, aumentando a chance de êxito na transformação de pesquisa em benefício real 

aplicado.  

Visto isso, esse trabalho objetivará discorrer a respeito do estado da arte em gestão da 

inovação e apresentar um resultado quantitativo e qualitativo da aplicação e utilização de 

ferramentas da área, trazendo discussões sobre a sua utilização ou não utilização no processo 

de inovação de empresas e unidades de pesquisa acadêmica.  

 

POLÍTICAS DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

 A FGP ciente e consciente do seu papel de instituição produtora de cultura,  e de sua 

responsabilidade socioambiental com a comunidade do seu entorno, seus discentes - 

profissionais em formação, desenvolve seu Plano de Logística Sustentável, envolvendo 

práticas institucionais de sustentabilidade, logística sustentável, práticas de racionalização, 

coleta seletiva solidária e outras práticas, internas e comunitárias constituindo-se em política e 

ações de gestão visando atender as necessidades da sociedade em termos de preservação 

ambiental e sustentabilidade socioambiental. 

 Atualmente a FGP é o único centro de coleta e descarte de lixo eletrônico residencial do 

município de Pederneiras. 

 Desde o ano de 2012, em parceria com a Transportadora Risso a FGP atua como um 

centro de coleta de lixo eletrônico do município de pederneiras encaminhando correta e 

ecologicamente os resíduos para os seus devidos fins. 
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SECRETARIA ACADÊMICA 

 

a) Estrutura 

 Atualmente a Secretaria Acadêmica da FGP é composta por uma Secretária Geral e 

duas auxiliares, sendo estas, responsáveis por todos tramites burocráticos e acadêmicos 

referentes aos registros e escrituração de documentos escolares. 

As competências da Secretaria Acadêmica da FGP estão disciplinadas no regimento 

geral da Faculdade em seu Capitulo II, Seção I, artigos 11 e 12, como segue: 

Artigo 11. Compete ao Secretário(a): 

I. Organizar os serviços da Secretaria, concentrando nela toda a escrituração do 

estabelecimento, a qual deverá ser mantida rigorosamente atualizada e conferida; 

II. Organizar o arquivo do modo que assegure a preservação dos documentos 

escolares e que se atenda prontamente a qualquer pedido de informação ou 

esclarecimento de interessados, da Coordenadoria ou da Diretoria; 

III. Cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações das Coordenadorias e da 

Diretoria da FGP; 

IV. Redigir e fazer expedir toda a correspondência; 

V. Superintender e fiscalizar os serviços da Secretaria, fazendo a distribuição 

equitativa dos trabalhos para seus auxiliares; 

VI. Redigir e subscrever os editais de chamada para exame e matrícula, os quais 

serão publicados por ordem do Diretor da FGP; 

VII. Manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, instruções, ordens de serviço, 

despachos e livros de Escrituração Escolar; 

VIII. Apresentar ao Diretor da FGP, em tempo hábil, todos os documentos que devam 

ser assinados e visados; 

IX. Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no recinto da 

Secretaria, salvo quando houver expressa autorização superior; 

X. Publicar regularmente as notas de aproveitamento das avaliações e relação de 

faltas para reconhecimento do aluno; 

XI. Organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos; 

XII. Encaminhar mensalmente à Tesouraria a relação dos alunos cujas matrículas 

tenham sido canceladas; 
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XIII. Manter o sigilo requerido pela função e exercer as demais atividades que lhe 

forem confiadas. 

Artigo 12. Aos auxiliares da Secretaria compete executar os serviços que lhe forem 

atribuídos pelo Secretário(a), bem como atender, com solicitude, as recomendações e 

observações feitas no interesse do aprimoramento do serviço, bem como dispensar 

tratamento respeitoso e cordial aos alunos e professores. 

 

b) Documentos Acadêmicos 

 Além de toda a escrituração referente aos registros acadêmicos, a secretaria da FGP é 

responsável por toda a guarda, arquivamento e descarte dos referidos documentos. 

 Para tanto, a secretaria quando da realização desta ação, pauta-se na PORTARIA 

N°255, de 20 de dezembro de 1990 (publicada no DOU em 24/12/1990 - págs. 25/26 - Seção I) 

que rege tal assunto. 

 Desta forma, segue abaixo os prazos estabelecidos na portaria supracitada, bem como 

outros pertinentes as atividades acadêmicas, como segue: 

A documentação dos alunos em atividades acadêmicas será mantida em pastas 

individuais, em original e rigorosa ordem cronológica de sua entrada.  

 O arquivamento entender-se-á como perpétuo no que se refere a :  

o 1 - Livros de atas de Conselhos e Departamentos; 

o 2 - Ficha correspondente ao histórico escolar de ex-alunos, concluintes de cursos 

ou não;  

 A documentação constituída de papéis complementares dos processos individuais e os 

referentes aos atos escolares poderão ser eliminados quando da caducidade de tempo 

de arquivamento dos mesmos: 

o Diário de Classe: será mantido sob arquivo durante 1(um) ano. Ou seja, concluído o 

ano letivo ele vai para o “arquivo-morto” lá ficando por um ano. Após segue para 

incineração ou descarte de reciclagem, picado.  

o Folhas de provas, avaliações gerais e exames: será mantido sob arquivo durante 

1(um) ano. Ou seja, concluído o ano letivo ele vai para o “arquivo-morto” lá ficando 

por um ano. Após segue para incineração ou descarte de reciclagem, picado.  

o Monografias, Projetos Experimentais, TCCs e trabalhos de Iniciação Científica: 

Tempo de arquivamento de 5(cinco) anos onde poderão ter dois destinos. Os 

selecionados, com qualidade, para a Biblioteca e os sem qualidade e expressão 

devolvidos aos interessados ou descarte.  
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TAXAS E MENSALIDADES 2014 

 

a) Mensalidades Cursos de Graduação 

 

Curso Valor Mensalidades 

2015 

Administração R$ 545,00 

Sistemas de Informação R$ 605,00 

C.S.T. Redes Computadores R$ 435,00 

 
 

b) Taxas e Outros Encargos Financeiros 

 

Outros Encargos Financeiros 

 

Descrição Valor Aplicado em 2016 

 

Declaração de Matrícula Sem custo 

Declaração de Frequência  Sem custo 

Declaração de Conclusão de Curso Sem custo 

Desistência de Curso Sem custo 

Transferência para outra Instituição R$ 107,00 

Prova Substitutiva (no prazo estipulado em calendário) R$ 15,00 

Prova Substitutiva (fora do prazo até um dia útil antes da prova) R$ 25,00 

Carteirinha de Estudante (no prazo estipulado em calendário) R$ 10,00 

Carteirinha de Estudante (fora do prazo) R$ 30,00 

Histórico Escolar R$ 10,00 

Diploma (pergaminho animal) R$ 175,00 

Diploma (papel cartão) Sem custo 

Mudança de Curso Sem custo 

Conteúdo Programático (por série) R$ 10,00 

Revisão de Provas R$ 10,00 

Revisão de Exame R$ 10,00 

Revisão do Provão Institucional R$ 10,00 

Inscrição para Monitoria Sem custo 
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Inscrição para Iniciação Científica Sem custo 

Trancamento de Matrícula Sem custo 

 

Reabertura de Matrícula 

 

Curso Valor 

Administração Sem custo 

Sistemas de Informação Sem custo 

Tecnologia em Redes de Computadores (Área Profissional: 

Informática) 
Sem custo 
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