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APRESENTAÇÃO 

 

Caro Docente, 

 

Sentimo-nos honrados em recebê-lo em nossa Instituição e esperamos 

construir um ambiente profícuo ao compartilhamento e à construção de 

conhecimento, com muito respeito e harmonia. Para estabelecer uma boa 

comunicação e, consequentemente, um bom desenvolvimento das nossas 

atividades acadêmicas, apresentamos nosso Manual do Docente. 

 

Este Manual tem o objetivo de orientá-lo quanto ao perfil institucional e 

aos procedimentos pedagógicos e administrativos da FACESA para uma 

prática educativa autônoma e coerente com nossa Missão, nossos princípios e 

objetivos. Assim, você poderá conhecer melhor os seus direitos e seus 

deveres. Leia com atenção todas as informações contidas neste Manual para 

melhor planejamento das suas atividades docentes. 

 

Caso este Manual não responda as suas dúvidas, acesse o nosso portal 

no endereço eletrônico: portal.facesa.com.br. 

 

Seja bem-vindo!  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Diretoria Geral  
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1. CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL 
 

A FACESA apresenta cursos de graduação, na modalidade presencial, 

que envolvem os bacharelados em Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 

Todos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e 

apresentam Conceito de Curso igual a 4 (quatro), o que garante a nota 

institucional junto ao MEC igual a 4 (quatro). 

Na estrutura organizacional, cada curso é gerido por uma Coordenação 

de curso, sendo este responsável pelas ações envolvendo os docentes e o 

corpo discente, de forma a garantir o cumprimento do proposto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

em consonância com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que por sua vez 

está alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). 

As Coordenações de cursos constituem a unidade organizacional básica 

à FACESA. Cada Coordenação avalia a adequação do Plano de Ensino, 

estruturam as ações multi, trans e interdisciplinares e as atividades 

extracurriculares em articulação com os núcleos de iniciação científica, 

extensão e responsabilidade social da Instituição. 

 

1.1. Enfermagem 
 

O curso de Bacharel em Enfermagem ofertado pela FACESA possui 

carga horária de 4 (quatro) mil horas que são divididas em 8 (oito) semestres 

letivos. No cumprimento da carga horária referente ao curso de Enfermagem, 

os discentes adquirem as habilidades e competências necessárias para 

atuação efetiva no mercado de trabalho.  

O profissional enfermeiro tem a capacidade de intervir no processo de 

saúde-doença, garantindo a qualidade da assistência nos diferentes níveis da 

atenção à saúde. O enfermeiro pode prestar serviços profissionais tendo em 
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vista o cumprimento da identificação das necessidades individuais e coletivas 

de saúde da população, bem como dos fatores condicionantes e determinantes 

de doença. 

Os egressos da FACESA formados no curso de Enfermagem poderão 

desenvolver atividades assistenciais, administrativas, de ensino e de iniciação 

cientifica e de extensão, nos setores públicos e privados, em todos os níveis de 

atenção à saúde. Na rede básica de serviços de saúde, escolas e creches, 

empresas, hospitais gerais e especializados, clínicas e ambulatórios; órgãos de 

gestão, financiamento e supervisão de saúde; no atendimento em domicílio, na 

rede especializada ao atendimento ao parto; consultórios de enfermagem. 

Também poderá atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando 

consultoria.  

e-Mail: walquiria@senaaires.com.br 

 

1.2. Farmácia 
 

Curso de Bacharelado em Farmácia, com carga horária de 4 (quatro) mil 

horas, a ser integralizado em 4 anos. Observemos que a maioria dos cursos de 

Farmácia no Brasil são integralizados em 5 anos, com a mesma carga horária 

do curso da FACESA. Isso foi possível pelo empenho institucional em 

confeccionar um PPC que permitisse a redução do tempo de curso em virtude 

das atividades extensionistas e outras iniciativas institucionais que colocam a 

FACESA entre as melhores faculdades do país. 

O farmacêutico poderá atuar nas áreas de gestão e serviços de saúde 

públicos ou privados em todos os níveis de atenção, farmácias, dispensários, 

distribuidoras e importadoras de medicamentos, ervanários, indústrias 

farmacêuticas, de alimentos , de cosméticos, de insumos e correlatos, 

instituições de pesquisa, bancos de leite e de sangue, laboratórios de análises 

clínicas, toxicológicas, ambientais e de alimentos, hemocentros e outros 
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serviços de insumos biológicos para a saúde. Também poderá atuar de forma 

autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.  

e-Mail: farmacia@senaaires.com.br 

 

1.3. Fisioterapia 
 

O curso de Bacharelado em Fisioterapia ofertado pela FACESA, possui 

carga horária de 4 (quatro) mil horas que são divididas em 8 (oito) semestres 

letivos. A carga horária ministrada em cada unidade curricular, bem como a 

carga horária dedicada às ações extensionistas, possibilitam a formação de um 

profissional capaz de atender às necessidades regionais. Nesse sentido, o 

fisioterapeuta poderá atuar em hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios, 

centros de recuperação (reabilitação), clubes desportivos, equipes de saúde 

coletiva e equipes de vigilância sanitária. Também poderá atuar de forma 

autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.  

e-Mail: coordfisio@senaaires.com.br 

 

1.4. Unidades Curriculares (UC) híbridas (semi-presenciais) 
 

Os cursos de graduação presenciais têm em suas grades algumas 

Unidades Curriculares (UCs) regulares que são oferecidas na modalidade 

semi-presencial. Algumas dependências também são oferecidas nesta 

modalidade. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado na FACESA 

é o Moodle e Moodle Rooms. 

O docente de UCs híbridas deve entregar, juntamente com o Plano de 

Ensino, um cronograma onde devem constar os encontros presenciais 

(mensais), seguindo a diretriz: 
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No 1º encontro deve apresentar o plano de ensino, os critérios de 

avaliação e o cronograma; 3 encontros são destinados às avaliações 

(presenciais) B1, B2, Substitutiva e Exame Final. 

As avaliações seguirão as normas do Programa de Qualificação de 

Avaliação (PQA), salvo quando em consenso com a Coordenação do curso. 

Devem ser respeitados os prazos estipulados pelo NAP/NAQ. 

O docente deve manter a comunicação com os alunos através dos 

fóruns e agendamentos, definindo o prazo de resposta, e o horário que estará 

disponível para atendimento. 

Qualquer dúvida, contate suporteead@senaaires.com.br ou 

nead@senaaires.com.br. 

 

2. ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA 
 

2.1. Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP 
 
O NAP é um órgão de apoio aos discentes e docentes da FACESA que 

tem por objetivo prestar acompanhamento didático-pedagógico em 

conformidade com as atividades desenvolvidas nos cursos da Instituição, 

contribuindo para o aprimoramento da ação educativa e para a formação 

acadêmica. 

Em sua estrutura, o NAP conta com quatro Núcleos distintos que 

desempenham atividades próprias, são eles: 

I -  Núcleo de Acessibilidade - NAP/NAe; 

II -  Núcleo de Apoio ao Docente - NAP/NAD; 

III -  Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Assistência 

Pedagógica – NAP/NAPAP; 
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IV -  Núcleo de Avaliação Qualificada – NAP/NAQ. 

 

O docente que desejar atendimento presencial do NAP deverá solicitá-lo 

por meio da Página Institucional (portal.facesa.com.br). Ainda, o docente 

poderá optar por atendimento não presencial, este será realizado via e-mail 

institucional. 

Horário de funcionamento: quintas-feiras quinzenais, das 14h às 17h. 

e-Mail: napfacesa@senaaires.com.br 

 

2.1.1. NAP/NAe 
 

O NAP/NAe tem a finalidade de dar acessibilidade à comunicação 

acadêmica e à informação para as pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, viabilizando recursos tecnológicos, metodológicos e instrumentais 

para que possam usufruir das diversas situações pedagógicas comunicacionais 

e formativas a fim de assegurar que as pessoas com deficiência desfrutem em 

igualdade de oportunidade com as demais pessoas. 

Para atendimento do NAP/NAe, o solicitante poderá requere-lo através 

da Página Institucional ou via e-mail. 

e-Mail: nap.nae@senaaires.com.br 

 

2.1.2. NAP/NAD 
 

O O NAP/NAD é um subnúcleo do NAP que visa assistir ao docente no 

âmbito didático-pedagógico, individualmente ou em grupo, a fim de estabelecer 

uma ação pedagógica de qualidade com seus discentes. O docente pode expor 

suas dúvidas, confirmar ou corrigir suas premissas em relação ao processo de 
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ensino-aprendizagem, além de obter uma visão geral da Instituição e os 

documentos institucionais que a guiam. 

O atendimento ao docente é feito mediante formulário próprio, disponível 

na Página Institucional, por e-mail ou presencialmente, quando agendado. 

 

Horário de funcionamento: terças-feiras, das 14h às 17h 

e-Mail: nap.nad@senaaires.com.br 

 

2.1.3. NAP/NAPAP 
 

O NAP/NAPAP tem o objetivo de buscar soluções para os conflitos 

decorrentes do processo de ensino e aprendizagem a partir da identificação de 

falhas didáticas, pedagógicas e metodológicas, e traçar planos de 

desenvolvimento dos discentes em consonância com as práticas educativas do 

corpo discente e das avaliações de seu desempenho. 

O NAP/NAPAP conta com o Programa de Nivelamento que tem como 

objetivo a minimização de deficiências de conhecimentos básicos necessários 

ao acompanhamento dos conteúdos ministrados nas UCs dos cursos, 

contribuindo para a redução do índice de reprovação, retenção e evasão, bem 

como possibilitar melhoria na formação dos estudantes.  

O docente que identificar a necessidade de atenção especial e 

diferenciada ao discente, poderá realizar o seu encaminhamento ao 

NAP/NAPAP por meio de formulário disponível na Página Institucional ou via e-

mail. 

Horário de funcionamento: sextas-feiras, das 7h20min às 12h30 

e-Mail: nap.napap@senaaires.com.br 
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2.1.4. NAP/NAQ 
 

O NAP/NAQ é uma seção do NAP que objetiva orientar o corpo docente 

quanto a elaboração qualificada das Avaliações Bimestrais escritas (B1, B2 e 

Segunda Chamada) e das Avaliações de Exame Final (EX). 

Para alcançar o seu objetivo, o NAP/NAQ conta com o PQA. O PQA 

oferece ao docente todas as diretrizes necessárias para à confecção e 

submissão de avaliações qualificadas, segundo os critérios institucionais. Estas 

e outras informações do Processo Avaliativo da FACESA podem ser 

acessadas através do link: docente.facesa.com.br. 

e-Mail: nap.naq@senaaires.com.br 

 

3. ENSINO, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 
 

3.1. Núcleo de Educação Continuada – NEC  
 

O NEC busca motivar a transformação pessoal e profissional do 

colaborador, buscando alternativas para minimizar as dificuldades existentes 

na realidade, pensando numa instituição de ensino com propósitos que devem 

ser almejados por todos. É responsável por uma formação continuada dos 

colaboradores, oferecendo cursos presenciais e a distância com a intenção da 

melhoria do exercício da profissão, entendendo que os saberes internamente 

produzidos estão a serviço da dignidade das pessoas. 

Para contato com o NEC, o solicitante poderá requerê-lo através da 

Página Institucional ou via e-mail.  

e-Mail: necon@senaaires.com.br 
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3.2. Núcleo de Educação a Distância – NEAD  
 

O NEAD é um órgão executivo, vinculado à Diretoria Acadêmica, que 

visa o apoio ao ensino, iniciação científica e extensão em Educação a Distância 

(EaD), para promover a inserção digital e o desenvolvimento de competências 

e habilidades educativas no âmbito da comunidade acadêmica. 

O docente que possuir sob sua responsabilidade unidades curriculares 

na modalidade semipresencial ou a distância poderá solicitar o apoio do NEAD 

via e-mail institucional. 

e-Mail: nead@senaaires.com.br 

 

3.3. Núcleo de Extensão – Next  
 

O NExt da FACESA permite ao discente, docente e tutores a 

possibilidade de inserção em projetos, eventos, prestação de serviços a 

comunidade e monitoria voluntária. As ações de extensão, em suas diferentes 

modalidades, devem ser inseridas de maneira fixa à grade curricular dos 

cursos de graduação da FACESA. Além disso, as ações em quaisquer 

modalidades de extensão (Ex: cursos, eventos, oficinas, seminários, etc) 

devem necessariamente abarcar as linhas e áreas temáticas prioritárias 

definidas pelas FACESA. 

As propostas de extensão em qualquer de suas modalidades poderão 

ser solicitadas pela comunidade externa, pelas próprias coordenações, por 

meio de editais, quando for o caso, ou ainda por qualquer segmento da 

FACESA. As inscrições de projetos de extensão são feitas por meio 

exclusivamente por docentes e tutores no Ambiente Virtual da Facesa 

mediante a publicação de editais semestrais. Os projetos aprovados têm 

duração de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogados por igual período. Além 

disso, semestralmente, a FACESA oferece ações de extensão em outras 
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modalidades, incluindo: cursos, eventos e prestação de serviços. Ademais, o 

Núcleo oferece oportunidade de monitoria voluntária  

Horário de funcionamento: quartas-feiras, das 18h20min às 22h30min 

e-Mail: nucleoextensao@senaaires.com.br 

 

3.4. Núcleo de Laboratórios – Nlab  
 

A FACESA dispõe de laboratórios destinados ao ensino de ciências 

biológicas, da Saúde e química e que também são utilizados para o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica, extensão ou TCC. Nossos 

laboratórios são espaços formais que garantem uma abordagem multi e inter-

disciplinar, fornecendo a base experimental e racional para a compreensão das 

ciências da saúde, valendo-se de instrumentos e equipamentos desde os mais 

básicos, como vidrarias e microscópios, até os modernos órgãos sintéticos e 

simuladores de habilidades. 

Para utilização dos espaços laboratoriais, os docentes poderão realizar o 

agendamento por meio da Página Institucional, via e-mail ou por telefone.  

e- Mail: coordenacao.laboratorios@senaaires.com.br 

Telefone: (61) 36274200 - RAMAL 217 

 

3.5. Núcleo de Mobilidade Acadêmica – Nmob  
 

O NMob da FACESA tem o intuito de oportunizar aos seus discentes e 

docentes a ampliação de experiências acadêmicas e profissionais vinculadas 

ao desenvolvimento de atividades de ensino, iniciação científica e extensão.  

Considerando a importância de promover a troca de conhecimentos 

entre as comunidades acadêmicas nacionais e internacionais, a FACESA, por 

meio do NMob, incentiva a mobilidade acadêmica de seus docentes e 
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discentes com o objetivo de promover o intercâmbio com outras Instituições de 

Ensino. 

O docente ou discente que tiver interesse em participar do Programa de 

Mobilidade Acadêmica poderá realizar sua inscrição na Página Institucional. 

Ainda, o docente poderá manifestar seu interesse entrando em contato com o 

NMob via e-mail.  

e-Mail: nmob@senaaires.com.br 

 

3.6. Núcleo de Monitoria – NMonito  
 

O NMonito tem como finalidade principal proporcionar aos discentes 

participação ativa no âmbito de uma determinada unidade curricular, sob 

orientação de um docente responsável (docente-orientador), visando contribuir 

para a melhoria do ensino, promover cooperação acadêmica entre discentes e 

docentes e fomentar a iniciação à docência.  

O docente-orientador deverá seguir as regras estabelecidas no 

Regulamento do Núcleo de Monitoria disponível na Página Institucional.  

e-Mail: nmonito@senaaires.com.br 

 

3.7. Núcleo do Programa de Iniciação Científica – NPIC  
 

O NPIC da FACESA, por meio do Programa de Iniciação Científica 

(PIC), busca contribuir para a aplicação prática e atualização de conhecimentos 

teóricos a partir do contato direto do discente com a área científica. 

Ao final de cada projeto de Iniciação Científica (IC) desenvolvido, o 

docente orientador e o discente se tornam autores de produções científicas, 

incluindo artigos científicos, livros e outras possíveis formas de publicação, 

disponíveis em bases e bibliotecas virtuais. 
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Os interessados em realizar projetos de IC poderão se inscrever via e-

mail, conforme datas e orientações previstas nos editais anuais.  

Horário de funcionamento: quartas-feiras, das 11h20min às 12h20min e 

quintas-feiras, das 10h às 12h.  

e-Mail: pic@senaaires.com.br 

 

3.8. Núcleo de Responsabilidade Social – NRSocial  
 

O NRSocial reafirma a experiência da FACESA para com a atuação 

junto à sociedade interagindo com a comunidade local e regional em parceria 

com órgãos públicos e privados do município, buscando o bem comum e 

desenvolvendo ações focadas na problemática encontrada nos diferentes 

segmentos populacionais. Dentre os objetivos das ações de responsabilidade 

sociais, destaca-se a adoção de uma nova postura das Instituições, baseada 

em valores éticos, inclusão social e promoção de melhores condições de saúde 

que promovam o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo, 

indo, portanto, muito além da simples prática filantrópica ou do apoio à 

comunidade 

Os docentes e discentes interessados em participar das atividades de 

Responsabilidade Social podem obter informações sobre os projetos 

semestrais, na Página Institucional da FACESA ou via e-mail  

Horário de funcionamento: quartas-feiras, das 11h20min às 13h20min 

e-Mail: nrsocial@senaaires.com.br 

 

3.9. Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – NTCC  
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O NTCC da FACESA é um órgão que organiza e gerencia as atividades 

relacionadas à elaboração, desenvolvimento e avaliação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) dos discentes da Instituição.  

O TCC é requisito obrigatório para obtenção de grau nos cursos de 

graduação oferecidos na FACESA. Caso o docente orientador e o discente 

publiquem um artigo referente a pesquisa realizada previamente à defesa oral, 

o acadêmico estará dispensado de apresentação.  

e-Mail: tcc@senaaires.com.br 

 

4. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

4.1. Editora Sena Aires 
 

A Editora Sena Aires viabiliza publicações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, sobretudo, com incentivo à 

participação dos corpos docente e discente, atendendo aos critérios de 

originalidade e de repertório autoral, como balizas de nossa política editorial. 

Caracteriza-se, portanto, como uma ação inovadora desta Instituição pelo 

espaço de publicação disponibilizado à sua comunidade acadêmica.  

Pela indexação do registro de ISBN, toda a comunidade acadêmica tem 

a oportunidade de pontuar na plataforma Lattes, em provas de títulos de 

concursos públicos e em visitações avaliativas do MEC à instituição. Em 

especial a Editora Sena Aires atua com publicações de livros digitais (e-books) 

e livros físicos (impressos). A Editora atua, ainda, com publicações externas à 

instituição, que fazem interface com as temáticas dos cursos por ela 

oferecidos.  

e-Mail: editora@senaaires.com.br 
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4.2. Revista de Iniciação Científica e Extensão – REIcEn 
 

A REIcEn é uma publicação semestral da FACESA, em circulação desde 

2018, que tem por finalidade divulgar trabalhos relacionados às áreas das 

ciências da saúde e afins. A REIcEn está aberta a colaboradores da 

comunidade científica, sendo aceitos para publicação artigos em português, 

inglês e espanhol que devem atender às normas de publicação da Revista. 

Esse periódico não cobra taxas de quaisquer tipos (submissão, tradução ou 

publicação). 

A Revista recebe as seguintes contribuições: Editoriais (textos escritos 

por membros do conselho editorial ou por autores, apenas sob convite); Artigos 

originais (pesquisas laboratoriais, clínicas e epidemiológicas); Artigos de 

revisão (avaliações críticas e sistematizadas da literatura); Atualização ou 

divulgação (informações atuais como novas técnicas, legislação etc); Relatos 

de caso/série de casos (casos clínicos bem documentados); Ensaios (reflexão, 

questionamentos, hipóteses para futuras pesquisas); 

e-Mail: reicen@senaaires.com.br 

 

4.3. Revista de Divulgação Científica Sena Aires – REVISA 
 

A Revista de Divulgação Científica Sena Aires (REVISA) é uma 

publicação trimestral, de acesso livre, da FACESA em circulação desde 2012, 

que tem por finalidade divulgar trabalhos relacionados às áreas das ciências da 

saúde e afins. A REVISA está aberta a colaboradores da comunidade científica 

em âmbito nacional e internacional, sendo aceitos para publicação artigos em 

português, inglês e espanhol que devem atender às normas de publicação da 

Revista. 

A revista possui um Comitê Técnico e Científico responsável pela 

avaliação dos trabalhos. Este grupo é formado por profissionais de destaque e 
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com expressiva produção científica na área do conhecimento sob foco da 

revista. O processo de avaliação tem início com a verificação de conformidade 

das normas e das linhas de pesquisa da FACESA. O sistema de avaliação é 

clássico baseado nas regras de "peer blind review" (avaliação científica sem 

identificação de autores e/ou revisores). Uma vez classificados para 

publicação, os artigos seguem para as etapas de revisão, diagramação e 

posterior publicação no conteúdo eletrônico da revista. 

Atualmente, a REVISA está indexada no Públic Knowledge Project 

(PKP); LATINDEX; DOAJ; Google Scholar; Sumário.org; CUIDEN; DIADORIM; 

Portal Oasisbr; LA Referencia (Red de repositórios abiertos a la ciencia); 

RCCAP (Registros Científicos de Acesso Aberto de Portugal); e  REDIB(Red 

Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico). 

e-Mail: revisa@senaaires.com.br 

Site: http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/index  

 

5. ADMINISTRATIVO 
 

5.1. Biblioteca – BCESA 
 

A FACESA apresenta dois tipos de bibliotecas, sendo uma unidade 

física na sede da Instituição, e outra virtual, dispondo de contratos com 

empresas como Pearson e Grupo A. Ambas bibliotecas podem ser acessadas 

pelos docentes presencialmente ou via aplicativo online próprio, tendo direito a 

empréstimo de volumes e ainda a consulta das bibliotecas virtuais em qualquer 

lugar que esteja. 

É particularmente importante que o docente visite as bibliotecas da 

FACESA, verificando se a bibliografia encontrada nas mesmas atende às suas 

expectativas. Havendo sugestões de alteração, estas podem ser feitas por 
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meio de formulário próprio junto as Coordenações de curso em alinhamento 

com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs). 

Horário de funcionamento: das 7h20min às 21h 

e-Mail: biblioteca@senaaires.com.br 

 

5.2. Secretaria da Acadêmica – SA 
 

A SA, vinculada à Diretoria Geral e à Diretoria Acadêmica, realiza 

atividades acadêmico-administrativas. Nesse sentido, a SA oferece apoio ao 

docente quanto ao: 

I. preenchimento e entrega dos Diários de Faltas e Notas; 

II. lançamento de Conteúdo Programático no Sistema Gestor 

Educacional; e 

III. lançamento dos Planos de Ensino no Sistema Gestor Educacional. 

 

Horário de funcionamento: das 7h20min às 21h 

e-Mail: analucia@senaaires.com.br 

 

5.3. Gestão de Pessoas – GP  
 

O departamento de GP realiza o acompanhamento das contratações, do 

plano de carreira e ainda, a gestão dos benefícios oferecidos aos docentes aos 

profissionais do corpo técnico-administrativo da FACESA. Ainda, este 

departamento é responsável por acompanhar a pontualidade e a assiduidade 

do docente. Sendo assim, diariamente, o docente deverá registrar sua entrada 

e a saída da instituição em terminal eletrônico de assinatura de ponto, bem 

como o correto cumprimento de horário de intervalo.  
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Havendo a necessidade de ausência ao trabalho por motivos quaisquer, 

o docente deverá apresentar a justificativa, seguida de comprovante, ao GP. 

e-Mail: dpvalparaiso@senaaires.com.br 

 

6. ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 
 

6.1. Comissão Própria de Avaliação – CPA  
 

A CPA é uma comissão interna da FACESA que trabalha a 

autoavaliação Institucional. A comissão é formada por representantes do corpo 

docente, discente e também do corpo técnico-administrativo. O objetivo da 

CPA é avaliar o desempenho institucional com fins promover a melhoria da 

qualidade da Instituição por meio da aplicação periódica de questionários de 

opinião. Suas estatísticas são utilizadas como instrumentos norteadores das 

ações e transformações necessárias ao desenvolvimento contínuo da 

Instituição. 

A CPA em uma Instituição de Ensino Superior (IES) é obrigatória, de 

modo a cumprir a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Para contato com a CPA, o solicitante poderá requere-lo através da 

Página Institucional ou via e-mail. 

e-Mail: cpa@senaaires.com.br 

 

6.2. Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
 

O CEP da FACESA é uma instância colegiada independente, de 

natureza consultiva, deliberativa e educativa, que tem como finalidade principal 
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a avaliação e o acompanhamento dos projetos de pesquisa que envolvam 

seres humanos, visando a garantia da integridade e dignidade dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

Todos os projetos com intervenção direta, como os da área médica, 

devem ser submetidos ao CEP via e-mail institucional. Os projetos cuja 

realização dependa de um questionário aplicado para um determinado grupo, 

também devem ser submetidos, uma vez que os aspectos avaliados não se 

restringem ao plano dos danos físicos, mas também aos possíveis danos 

morais. 

e-Mail: cep@senaaires.com.br 

 

6.3. Ouvidoria 
 

A Ouvidoria da FACESA atua de forma autônoma e tem como objetivo 

principal criar um canal de comunicação dos discentes, docentes, 

colaboradores e da comunidade externa. Dessa forma, busca-se fortalecer a 

transparência das ações diretivas, administrativas e pedagógicas, melhorar os 

atendimentos de cada setor institucional, bem como desenvolver confiança ao 

interessado quanto aos seus direitos. Todas as questões levadas à Ouvidoria 

serão analisadas e respondidas de forma sigilosa e imparcial. 

Os interessados em encaminhar sugestões, elogios e insatisfações 

poderão fazê-lo via e-mail institucional ou por meio de preenchimento e 

depósito de formulário físico nas urnas disponíveis na Instituição. 

e-Mail: ouvidoria@senaaires.com.br 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaboração: Núcleo de Apoio Pedagógico - Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Revisão de 
Conteúdo: Cristilene Akiko Kimura - Aprovado por: Nº 02/2018 CONSU Versão 1.5 

26 

7. SISTEMAS ACADÊMICOS 
 

Os sistemas acadêmicos da FACESA contam com o ambiente 

MoodleRooms, uma instância de Moodle personalizada pela Blackboard, 

mantendo a fluidez e flexibilidade da plataforma Moodle enriquecida de 

detalhes pedagógicos pensados exclusivamente para atender as necessidades 

educacionais atuais. 

O ambiente conta com programa de acessibilidade digital, com suporte a 

tecnologias assistivas de leitura de tela, alto contraste, entre outras. 

Uma diversidade de ferramentas tecnológicas, síncronas e assíncronas 

são disponibilizadas no sistema por padrão, de forma a enriquecer o ambiente 

de aprendizagem permitindo a mediação da apropriação do conhecimento de 

forma multimidiática e multimetodológica por parte do docente. 

Todo o sistema é responsivo e permite a operação a partir de uma 

infinidade de dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e computadores 

pessoais, de forma a garantir a plena disponibilidade da sua sala de aula em 

qualquer momento do seu dia. 

O acesso ao sistema se dará por meio de credenciais emitidas a você 

por meio de correio eletrônico. Você pode acessar os sistemas a partir do 

portal institucional da FACESA, na aba ÁREA ACADÊMICA -> DOCENTE. 

Dentro do seu ambiente de aprendizagem, você encontrará uma 

infinidade de instâncias relacionadas aos diversos aspectos da faculdade, 

desde central de apoio a dificuldades de aprendizagem até salas de chat com 

seu tutor em tempo real. Tudo ao alcance de um clique.  


