
 

 
 
 
 

A Faculdade Integrada de Pesquisa e Ensino em Saúde de São Paulo (FIPESSP), nos 

termos e assegurado no seu PDI (2023-2028) e que adotamos para apresentar o seu 

compromisso com o perfil do egresso apresenta o seu projeto de tecnologia da 

acessibilidade. 

Nos termos da Lei Federal 10.861 de 2004, Decreto 5.262, de 2005 e  Decreto 9.235, 
de 15 de dezembro de 2017, 

Tecnologia da acessibilidade 

Por meio do  Portal (www.fipessp.edu.br) o aluno extraclasse tem acesso a todos os 

setores da Instituição de Ensino Superior  (Secretaria geral, Coordenadorias dos Cursos, 

Professores, Apoio tecnológico, etc.), a fim de proporcionar aos discentes ambientes 

virtuais de acesso parasolicitações de documentos via a rede mundial de computadores 

(declarações, boletos para pagamentos de mensalidades, acesso aos professores para 

dúvidas e dentro da disponibilidade docente, etc.). 

O acesso visa a articular e integrar as ações acadêmicas, oportunizando aos alunos e a 

comunidade acadêmica em geral a participação efetiva no processo educacional e sendo 

o ambiente digital a forma de divulgação dos projetos, aulas magnas, lives, podcast(s), 

produções docentes e discentes possibilitando a transparência do acesso às informações 

do seu projeto institucional, nos termos do seu PDI (2023-2028), a educação 4.0, a 

saber:  

- acesso documentos institucionais. 

- acesso ao e-mail do docente em caso de necessidade.    

- acesso a trajetória formativa do corpo docente e da sua qualificação.  

- acesso as informações as clinicas escolas. 

http://www.fipessp.edu.br/


 

-acesso as informações dos laboratórios e infraestrura da IES.  

- acesso a plataforma de ambiente virtual de aprendizagem. 

- acesso ao seu boletim de notas. 

- acesso ao PDI Institucional, 

- acesso ao PPC do Curso e as respectivas ementas. 

- acesso a avaliação institucional. 

- acesso aos membros dos colegiados institucionais. 

- acesso a informação sobre a Direção Geral e Acadêmica da IES. 

-acesso a informação a Procuradoria Institucional, seu papel e fundamentação legal. 

- acesso às publicações legais e dos pareceres da Procuradoria Institucional.  

-acesso ás informações da política pública da educação superior no Brasil. 

-acesso as políticas de inclusão na educação e da sua forma de acesso.  

- respeito à privacidade e preservação das informações na conformidade com a LGPD e 
legislações complementares.  

- Comprometemo-nos a processar os dados pessoais em conformidade com os 
regulamentos de proteção de dados, sob as penalidades da lei, sendo elas, entre outros: 

I. os fundamentos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a 
proteção de dados pessoais: 

II. o inteiro teor da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de 
Acesso à Informação (LAI); e 

III. o inteiro teor da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, denominada Marco Civil da 
Internet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considerações finais: 

Os alunos, os professores e toda comunidade tem acesso ilimitado e disponível 7 dias 

por semana, 30 dias por mês e 365 dias por anos e sem a descontinuidade dos serviços 

no www.fipessp.edu.br/abainstitucional - www.fipessp.edu.br/clinicas-escola - 

www.fipessp.edu.br/cursos - www.fipessp.edu.br/arearestrita - 

www.fipessp.edu.br/whatsapp - www.fipessp.edu.br/contato - 

www.fipessp.edu.br/acompnhamentoegresso - www.fipessp.edu.br/emprego -  
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