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NOSSA INSTITUIÇÃO 

Conheça um pouco mais sobre a FACESA, Instituição de Ensino Superior – 

IES, com campus localizado em Valparaíso de Goiás: 

 Oferta cursos de Graduação (Bacharelados, Licenciaturas, Cursos Superiores 

de Tecnologia – CST), e Pós-Graduação lato sensu, nas modalidades 

presencial e de educação a distância - EAD; 

 Oferece cursos de qualificação profissional e de extensão à comunidade 

interna e externa; 

 Periodicamente, oferece cursos livres gratuitos; 

 Possui parceria com empresas privadas e órgão públicos para 

desenvolvimento de estágios; 

 Possui convênios com IES para promoção de programas de mobilidade 

acadêmica; 

 Conta com um corpo docente altamente qualificado. 

 

1. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA (AUTOVALIAÇÃO) 
 

 A Avaliação Institucional Interna (autovaliação) é realizada semestralmente, 

por meio de formulário digital, pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da 

FACESA com o objetivo de gerar insumos que possam conduzir à melhora da 

qualidade e à expansão da oferta da educação superior, além de possibilitar a 

eficácia da FACESA e a efetividade acadêmica, e permitir que a Instituição cumpra 

com seus compromissos e responsabilidade sociais conforme disposto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e nos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPCs. 

 

PARTICIPE E AJUDE-NOS A CONTINUAR MELHORANDO A NOSSA 

INSTITUIÇÃO CADA VEZ MAIS! 

http://portal.facesa.com.br/cpa 

cpa@senaaires.com.br 

 

 

 

http://portal.facesa.com.br/cpa
mailto:cpa@senaaires.com.br
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2. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE 
 

O Enade é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep com o objetivo de acompanhar o processo de 

aprendizagem e o desempenho dos discentes concluintes dos cursos de Graduação, 

em consonância com o previsto nas DCNs de cada curso. 

O Enade é tido como um componente curricular obrigatório dos cursos de 

Graduação, isto é, a realização da prova pelo discente é obrigatória para colação de 

grau e obtenção do diploma. 

 

3. SERVIÇOS 

 

3.1. Sistema Gestor Educacional – SGE 
 

 É a ferramenta educacional adotada pela FACESA principalmente para: 

 

3.1.1.1 Consultas Acadêmicas: 

 atividades complementares; 

 atualização de telefone(s) e e-mail; 

 contato - coordenação de curso; 

 cronograma; 

 demonstrativo - IRPF; 

 documentações pessoais; 

 extrato de notas e faltas; 

 horário de aula; 

 impressão de boletos; 

 material de aula - download 

 ocorrências acadêmicas; 

 plano de ensino; 

 questionário – CPA; 

 requerimento de pré-matrícula; e 

 roteiro de aulas práticas. 
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3.1.1.2 Serviços 
 

 biblioteca; 

 certificados - atividades complementares; 

 download de documentos; 

 ficha de inscrição; 

 identificação estudantil; 

 linha direta com o coordenador; 

 montagem de horário; 

 participações em eventos; 

 requerimentos on-line: 

 aproveitamento de disciplinas; 
 carteirinha estudantil; 
 colação de grau; 
 dependência; 
 ESO; 
 exercício domiciliar; 
 justificativa de faltas; 
 prova substitutiva; 
 atividades complementares; 
 certidão complementares; 
 curso de verão 2021.1; 
 desistência do curso; 
 ESO - upload de documentos; 
 histórico escolar integralizado; 
 mudança de curso; 
 reingresso; 
 transferência de IES; 
 atividades práticas upload de documentos; 
 certidão de conclusão e histórico escolar; 
 declaração de vínculo; 
 ementas disciplinares; 
 histórico escolar não integralizado; 
 mudança de turno; 
 revisão de notas; e 
 trancamento de matrícula. 

 

Acesse: www.gestoreducacional.com.br 

 

 

 

http://www.gestoreducacional.com.br/
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3.2. Atendimento 
 

Na FACESA, o discente tem a opção de receber atendimento presencial para 

tratar de assuntos acadêmicos e financeiros que não possam ser resolvidos de 

maneira remota. Os principais meios de atendimento de discentes da FACESA 

encontram-se na Secretaria Acadêmica – SA, composta também pelo Serviço de 

Atendimento e Protocolo – SAP, e nas Coordenações de Cursos. O discente pode 

realizar o agendamento de atendimento por meio da Página Institucional, 

portal.facesa.com.br, por meio de e-mails, sap@senaaires.com.br ou 

cofacesa@senaaires.com.br, por telefone, (61) 3627 - 4200 | Ramal: 236 / (61) 

9.9857 - 1830 (SAP) ou Ramal: 248 (Coordenações de Cursos). Para o Polo EAD 

em Goiânia-GO, ligue para (62) 3202 – 4858. 

 

  Requerimento: destinado para solicitações acadêmicas ou financeiras. 

 

  Ouvidoria: destinada para relato de insatisfações, denúncias e elogios por 

meio da Página Institucional, portal.facesa.com.br, ou via e-mail: 

ouvidoria@senaaires.com.br. 

 

  Central de Atendimento: destinado ao esclarecimento de dúvidas sobre 

assuntos acadêmicos, financeiros e etc. Ligue para (61) 3627 – 4200 | Ramal: 

227 ou (61) 9.9193 – 8852 (Secretaria Acadêmica); Ramal: 254 ou (61) 

9.9820 – 9902 (Central de Relacionamento, Comunicação e Marketing) e 

Ramais: 224 e 226 ou (62) 9.9600 – 2825 (Departamento Financeiro). 

 

  Coordenação de Curso Presencial e a Distância – EAD: as Coordenações de 

Cursos ficam disponíveis para realizar atendimento, presencial e remoto, de 

discentes e docentes que queiram tratar de assuntos acadêmicos dos cursos. 

 

  Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: as disciplinas presenciais, 

híbridas, EAD e on-line contam com o AVA, Moodle, para disponibilização de 

materiais didáticos, tais como: livros didáticos, videoaulas, fóruns, 

questionários, leituras e links complementares. Ainda, a FACESA adota o 

SAGAH e outras ferramentas tecnológicas de alta qualidade que garantem o 

mailto:sap@senaaires.com.br
mailto:ouvidoria@senaaires.com.br
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acesso às informações e aos conteúdos essenciais ao aprendizado de seus 

alunos. 

  Acesso ao Moodle para cursos presenciais: 

https://eadfacesa.senaaires.com.br  

  Acesso ao Moodle para cursos EAD: ava.facesa.com.br 

 

3.2.1. Núcleos Acadêmicos 
 

3.2.1.1. Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP 
 

 O NAP é um órgão de apoio aos discentes, docentes e tutores da FACESA, 

tendo 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 que desempenham 

atividades exclusivas e interligadas, são eles: 

  Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Assistência Pedagógica – NAPAP 

  Núcleo de Avaliação Qualificada – NAQ 

  Núcleo de Educação Continuada – NEC 

  Núcleo de Monitoria - NMonito 

 Os atendimentos do NAP podem ser requisitados pelos discentes por meio da 

Página Institucional, portal.facesa.com.br/nucleos, ou por e-mail, 

napfacesa@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.1.1. Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Assistência Pedagógica - NAPAP 
 

O 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, bem como traçar planos de desenvolvimento dos 

discentes em consonância com as práticas educativas do corpo docente e discente 

e das avaliações de seus desempenhos. 

 O NAPAP possui atuação no desenvolvimento de atividades relativas ao 

Programa de Nivelamento, o qual tem como objetivo a minimização de deficiências 

de conhecimentos básicos necessários ao acompanhamento dos conteúdos 

https://eadfacesa.senaaires.com.br/
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ministrados nas disciplinas dos cursos, contribuindo para a retenção dos estudantes, 

promovendo a redução do índice de reprovação e evasão, bem como para melhoria 

na formação dos estudantes.  

Adicionalmente, o NAPAP desenvolve atividades de promoção de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE e de oferta de 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. 

 O discente que desejar atenção especial e diferenciada poderá realizar a 

solicitação de atendimento do NAPAP por meio de formulário disponível na Página 

Institucional, http://portal.facesa.com.br/, ou via e-mail, 

nap.napap@senaaires,com.br 

 

3.2.1.1.2. Núcleo de Avaliação Qualificada - NAQ 
  

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

quanto à elaboração qualificada das Avaliações Bimestrais escritas, NB1, NB2 e 

Substitutiva - SUB e das Avaliações de Exame Final - EX. 

 Para alcançar o seu objetivo, o NAQ conta com o Programa de Qualificação 

de Avaliação - PQA. O PQA oferece ao docente todas as diretrizes necessárias para 

a confecção e submissão de avaliações qualificadas, segundo os critérios 

institucionais. 

Os interessados podem entrar em contato com o NAQ por e-mail, 

nap.naq@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.1.3. Núcleo de Educação Continuada - NEC 
 

 O NEC tem o intuito de motivar a transformação pessoal e profissional da 

comunidade acadêmica, buscando alternativas para minimizar as dificuldades 

existentes na formação acadêmica e profissional, além de ampliar os saberes em 

áreas diversas do conhecimento. Dessa forma, o NEC é responsável por promover a 

formação continuada da comunidade acadêmica a partir da oferta periódica de 

http://portal.facesa.com.br/
mailto:nap.napap@senaaires,com.br
mailto:nap.naq@senaaires.com.br
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Cursos de Qualificação Profissional e de Extensão, nec.facesa.com.br, na 

modalidade presencial e a distância.  

 Para contato com o NEC, o solicitante poderá acessar a Página Institucional, 

portal.facesa.com.br, ou utilizar o e-mail, nec@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.1.4. Núcleo de Monitoria - NMonito 
 

 O NMonito tem como finalidade principal proporcionar aos discentes dos 

cursos presenciais (que podem ter parte da carga horária em atividades de EAD) a 

participação ativa no âmbito de uma determinada UC, sob orientação de um 

docente/tutor responsável (docente/tutor-orientador), ou de um núcleo de cunho 

acadêmico-pedagógico, visando contribuir para a melhoria do ensino, promover 

cooperação acadêmica entre discentes e docentes e fomentar a iniciação à 

docência.  

 O discente que desejar participar de Programa de Monitoria deverá inscrever-

se em editais próprios disponíveis na Página Institucional, 

portal.facesa.com.br/monitoria. 

Os interessados podem entrar em contato com o NMonito por e-mail, 

nmonito@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.2. Núcleo de Iniciação Científica e Extensão - NICE 
 

 O NICE é o setor que atua na gestão das atividades de pesquisa vinculadas à 

Iniciação Científica, ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, à extensão e à 

responsabilidade social. Dessa forma, estão atrelados ao núcleo: 

  Diretório do Grupo de Pesquisa – DGP 

  Núcleo de Extensão - NExt 

  Núcleo de Mobilidade Acadêmica - NMob 

  Núcleo do Programa de Iniciação Científica - NPIC 

  Núcleo de Responsabilidade Social -NRSocial 

  Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso - NTCC 

 Dentre outras coisas, o NICE permite aos discentes, docentes e tutores a 

possibilidade de participar em projetos, eventos, prestação de serviços à 

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

mailto:nec@senaaires.com.br
mailto:nmonito@senaaires.com.br
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modalidades, são integradas de maneira fixa à grade curricular dos cursos de 

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

pesquisa e extensão devem necessariamente abarcar as linhas e áreas temáticas 

prioritárias definidas pela Instituição. 

 As propostas de pesquisa e extensão 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 

pesquisa e extensão são feitas exclusivamente por docentes e tutores da FACESA 

mediante a publicação de editais semestrais. Os projetos aprovados têm duração de 

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

Os interessados podem entrar em contato com o NICE por e-mail, 

nucleoextensao@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.2.1. Diretório do Grupo de Pesquisa – DGP 
 

 O DGP objetiva promover o intercâmbio de informações e a sistematização da 

atividade de pesquisa na FACESA, permitindo, com precisão e rapidez, a 

identificação de pesquisadores, suas instituições de vínculo e produção científica, 

tecnológica e cultural vinculada aos grupos e linhas de pesquisa.  

As atividades de pesquisa são desenvolvidas, de forma articulada, entre 

docentes, tutores e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da 

FACESA e são previstas semestralmente no calendário do DGP. 

Entre em contato com o DGP via e-mail: 

gruposdepesquisa@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.2.2. Núcleo de Extensão - NExt 

 

O NExt é um órgão que organiza e gerencia as atividades de extensão, estas 

são consideradas as intervenções que envolvam diretamente as comunidades 

externas à FACESA e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos 

da Resolução nº 07/2018/MEC/CNE/CES, e conforme normas institucionais próprias. 

As atividades extensionistas da FACESA, se inserem nas seguintes modalidades: 

 programas;  

 projetos;  

mailto:nucleoextensao@senaaires.com.br
mailto:gruposdepesquisa@senaaires.com.br
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 cursos e oficinas;  

  eventos; e 

  prestação de serviços. 

As modalidades supracitadas, incluem, além dos programas institucionais, 

também as atividades de natureza governamental, que atendam a políticas 

municipais, estaduais, distrital e nacional.  

 As informações sobre as atividades extensionistas podem ser consultadas, na 

Página Institucional, portal.facesa.com.br, ou via e-mail, 

nucleoextensao@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.2.3. Núcleo de Mobilidade Acadêmica – NMob 
 

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

docentes e tutores 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 com o objetivo de promover o intercâmbio 

com outras IES. 

 Os interessados em participar do Programa de Mobilidade Acadêmica 

poderão realizar sua inscrição na Página Institucional, portal.facesa.com.br, 

conforme editais, ou entrar em contato via e-mail, nmob@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.2.4. 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/tutor-orientador e o discente se tornam autores de artigos científicos, livros 

e/ou 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, 

pic@senaaires.com.br, conforme datas e orientações previstas nos editais anuais 

disponibilidades na Página Institucional, portal.facesa.com.br.  

 

3.2.1.2.5. Núcleo de Responsabilidade Social – NRSocial 
 

 O NRSocial reafirma a experiência da FACESA em sua constante 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 discentes, docentes e tutores interessados em participar das atividades de 

responsabilidade social podem obter informações sobre os projetos semestrais, na 

Página Institucional, portal.facesa.com.br, ou via e-mail, nrsocial@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.2.6. Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – NTCC 
 

 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 NTCC conta com o 

Sistema Faculdade – SF, uma ferramenta que permite, principalmente, a orientação 

remota pré-padronizada com registro de atividades e com manutenção de repositório 

eletrônico dos TCCs. 

 Por meio da Página Institucional, http://portal.facesa.com.br/ntcc, o NTCC 

disponibiliza todo material de regulamentação e orientação para desenvolvimentos 

adequado dos TCCs. Em caso de dúvidas ou solicitações, o NTCC poderá ser 

contatado via e-mail, ntcc@senaaires.com.br. 
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3.2.1.3. Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ 
 

 O NPJ da FACESA visa desenvolver junto aos discentes e docentes as 

práticas jurídicas simuladas e as práticas profissionais de atendimento de 

Assistência Jurídica aos cidadãos que se declaram hipossuficientes na forma da lei.  

 Para desenvolvimento da prática jurídica, o NPJ conta com duas ferramentas 

tecnológicas: o NPJ-e e o SuperEstágio, ambas disponibilizadas pelo Sistema 

Faculdade, sfweb.com.br/facesa. 

O Sistema Faculdade permite o desenvolvimento, gerenciamento e 

acompanhamento das atividades acadêmicas reais ou simuladas executadas no 

curso de Direito de forma inovadora.  

 

3.2.1.4. Núcleo de Educação a Distância – NEAD 

 

O NEAD é responsável pela coordenação, organização, execução, 

supervisão, e acompanhamento das atividades acadêmicas e administrativas, para a 

realização da EAD, nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. 

Conta com o apoio da Equipe Multidisciplinar, sendo que dentre as suas 

atribuições, destaca-se o atendimento aos docentes, tutores e discentes; e o 

esclarecimento de dúvidas sobre o Moodle, AVA e Sistema Faculdade - TCC 

Manager. 

Para contato com o NEAD, o solicitante poderá acessar a Página 

Institucional, portal.facesa.com.br, ou utilizar o e-mail, nead@senaaires.com.br. Para 

contato com a equipe multidisciplinar, ligue para (61) 3627 - 4200 | Ramal:230, 

WhatsApp (61) 9.9619 - 0047 ou encaminhe e-mail para 

suporteead@senaaires.com.br. 

 

3.2.1.5 Pós-Graduação Lato Sensu – Presencial e EAD 

 

 A FACESA oferece um catálogo de Pós-Graduação lato sensu com cursos 

em diversas áreas de formação, tanto na modalidade presencial, como na 

modalidade a distância. 

 Os cursos de especialização presenciais contam com aulas expositivas 

dialogadas, aprendizagem baseada em resolução de problemas, recursos 
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tecnológicos, sala de aula invertida, aulas práticas e em laboratório, criando um 

ambiente propício ao aprendizado. 

 Os cursos de especialização, na modalidade a distância, contam divisão das 

disciplinas em Unidades de Aprendizagem, as quais possuem um riquíssimo 

material didático-pedagógico que inclui: livros-textos; questionários; videoaulas; 

avaliações; textos complementares; interação com corpo docente qualificado. Além 

disso, semestralmente ocorrerá o Seminário de Pós-graduação da FACESA com o 

objetivo de aproximar o corpo docente do corpo discente, bem como promover o 

crescimento acadêmico dos alunos, tornando-se um diferencial na seara do lato 

sensu. 

 O programa de pós-graduação lato sensu da FACESA objetiva formar 

egressos capacitados para atuarem com qualidade no mercado de trabalho público 

e privado. Nessa perspectiva, a FACESA promove uma união entre ensino, iniciação 

científica e extensão, fomentando entre o público discente o interesse em dar 

continuidade nos estudos. 

Para mais informações, acesse: portal.facesa.com.br, ou ligue para (61) 3627 

- 4200 | Ramal: 212, ou pelos e-mails: posgraduacao@senaaires.com.br ou 

secposgraduacao@senaaires.com.br  

 

3.3. Material Didático 
 

Os discentes da FACESA que cursam disciplinas híbridas e EAD, bem como 

que realizam cursos de nivelamento e de extensão têm acesso ao SAGAH, o qual 

oferece suporte aos docentes no processo educacional. O SAGAH possui conteúdos 

didáticos interativos e inovadores baseados em metodologias ativas de 

aprendizagem com acessibilidade garantida. 

Com nossos recursos digitais, os discentes têm acesso ao material das aulas 

de forma rápida e em qualquer lugar por meio de smartphones, tablets e desktop.  
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3.4. Bibliotecas 
 

3.4.1. Biblioteca Física 
 

 A FACESA disponibiliza à sua comunidade acadêmica uma biblioteca física 

acessível com livros, códigos e materiais complementares de consulta que fazem 

parte da bibliografia dos cursos e/ou que são de interesse educacional dos discentes 

e docentes. 

O espaço físico da Biblioteca da FACESA, localizada no Bloco E, possui 

condições excelentes no que tange à área física, de acordo com os princípios 

recomendados para as bibliotecas acadêmicas. Segue a descrição deste espaço: 

 Acervo: acervo compatível com os requisitos de qualidade previstos nos 

instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP/MEC, área destinada ao 

acervo de livros, TCC, periódicos especializados e mídias, acomodado 

segundo os princípios da Biblioteconomia.  

 Atendimento: o balcão de atendimento oferece acessibilidade ao docente e 

discente, e orientação de serviços de biblioteca.  

 Espaço para Consulta: disponibilizado para pesquisa e consulta de acervo 

com bancadas que garantem a acessibilidade. 

 Espaço de Estudo e Leitura: estrutura desenvolvida para estimular o intelecto 

a partir da leitura, bem como praticar ócio criativo.  

 Espaço de Estudo Coletivo: projetado com o objetivo de proporcionar conforto 

e funcionalidade durante os estudos e pesquisas da comunidade acadêmica. 

O mobiliário é adaptado com mesas trapezoidais que facilita a interação dos 

usuários.  

 Gabinetes de Estudos Individuais: espaço possui 12 (doze) cabines com 

acesso a tomadas, atendendo à acessibilidade dos usuários; a disposição foi 

planejada visando a melhor iluminação, ventilação, limpeza e acústica. 

 Sala de Criação: espaço inovador reservado para reflexões e momentos 

criativos fomentados pelo trabalho em equipe e integração dos saberes com 

articulação do ensino, iniciação científica e extensão por meio de projetos de 

responsabilidade social.  
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 Sala de Processamento Técnico: espaço destinado ao desenvolvimento de 

atividades como registro, classificação, catalogação, indexação, alimentação 

dos dados na base e preparo físico. 

 Sala do Bibliotecário: espaço destinado à gestão de ações que visem a 

organização e a disseminação da informação no âmbito educacional. 

 Salas de Estudo em Grupo: dividida em 4(quatro) salas, ambientes livres de 

interferências externas que proporciona melhor nível de concentração para os 

estudos. As salas possuem mobiliários específicos, com mesas trapezoidais. 

Essas mesas trapezoidais visam estimular novos formatos de aula, e também 

são chamadas de modulares, pois podem ser usadas de várias maneiras. 

Ainda, as salas contam com paredes que podem ser usadas como quadro 

negro, o que ajuda a estimular a criatividade.  

 Sanitário de PcD e Mobilidade Reduzida: espaço que garante o cumprimento 

das políticas nacionais de inclusão social e respeito às diversidades.  

 Sanitário Unissex: espaço que garante uso para diversidade de gênero 

procurando contribuir para a garantia do cumprimento das políticas nacionais 

de inclusão social e respeito às diversidades.  

 

3.4.1.1. Horário de Funcionamento da Biblioteca  

 

A Biblioteca possui horário de funcionamento durante os três turnos, todos os 

espaços mencionados encontram-se à disposição dos docentes e acadêmicos, com 

acessibilidade, e funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 22h, no 

sábado no horário das 08h às 18h, e aos domingos das 08h às 18h 

(excepcionalmente nos encontros EAD). 

 

3.4.1.2. Pessoal Técnico-administrativo da Biblioteca 

 

  A Biblioteca conta com um profissional habilitado, que responde pela 

administração, mais dois auxiliares para prestar atendimento à comunidade 

acadêmica, além do pessoal que dará cobertura completa ao processo de 

informatização da Biblioteca. 
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Por meio do seu quadro de funcionários, a Biblioteca, quando solicitado pelo 

estudante, orientará sobre as normas de ABNT dos trabalhos acadêmicos, com 

objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias.  

 Além do atendimento presencial, o pessoal técnico-administrativo poderá 

realizar esclarecimento de dúvidas, por meio de contato de voz (61) 3627-4200 | 

Ramais: 229 e 238, ou por e-mail: biblioteca@senaaires.com.br 

 

3.4.2. Biblioteca Virtual 
 

 A FACESA disponibiliza à sua comunidade acadêmica acesso ao seu acervo 

digital multidisciplinar completo: Grupo A, Pearson e ProView. O acervo conta com 

livros e títulos técnicos, acadêmicos e científicos de diversas áreas do conhecimento 

que podem ser acessados de qualquer dispositivo com acesso à internet.  

 O acervo digital pode ser acessado a partir da nossa Página Institucional, 

portal.facesa.com.br. 

 

3.5. Calendários 
 

3.5.1. Calendário Acadêmico 
 

 A partir do Calendário Acadêmico a comunidade acadêmica acompanha as 

datas e prazos para os procedimentos acadêmico-administrativos a serem 

cumpridos em cada semestre, tais como início e fim do semestre letivo para calouros 

e veteranos, período para matrícula, rematrícula, transferência, cursos de verão e 

inverno, semana de avaliação, etc.  

 O Calendário Acadêmico pode ser acessado em: calendario.facesa.com.br. 

 

3.5.2. Calendário de Eventos 
 

O Calendário de Eventos é uma extensão do Calendário Acadêmico, onde 

são apresentados os feriados nacionais e municipais e as principais atividades de 

extensão e de responsabilidade social que ocorrerão durante o semestre. 

O Calendário de Eventos pode ser acessado em: calendario.facesa.com.br. 
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3.6. Estágios 
 

O Serviço de Atendimento de Estágios - SAE visa organizar e supervisionar 

os Estágios Supervisionados Obrigatórios - ESO realizados pelos discentes da 

FACESA, de modo a contribuir para a formação profissional e, consequentemente, 

para a atuação dos mesmos no mercado de trabalho. 

 Os ESO consistem em atividades de prática pré-profissional, exercidas em 

situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. Para cada acadêmico será 

obrigatória a integralização da carga horária total de estágio prevista no currículo do 

curso, nela podendo ser incluídas as horas destinadas ao planejamento, orientação 

paralela e avaliação das atividades, constituindo-se como um quesito indispensável 

à colação de grau. O acadêmico poderá ingressar no ESO obrigatório com as 

disciplinas teóricas e práticas cumpridas e aprovadas.  

 Os interessados podem entrar em contato com o setor por e-mail, 

coordestagio@senaaires.com.br ou secestagio@senaaires.com.br. 

 

3.6.1. Estágio Obrigatório 
 

É uma disciplina que faz parte da Matriz Curricular da maioria dos cursos de 

nível superior. Para realizar o ESO obrigatório, o discente precisa estar matriculado 

na disciplina e ter todas as vias do Termo de Compromisso de Estágio assinadas. 

Em caso de dúvidas e para mais informações, entre contato com o SAE, pelo 

e-mail: secestagio@senaaires.com.br.  

 

3.6.2. Estágio Não Obrigatório 
 

 É uma atividade opcional em que o discente vivencia a profissão de forma 

prática, conhece o mercado de trabalho e adquire experiência. Para realizar o ES 

não obrigatório, o discente deve estar regularmente matriculado e com todas as vias 

do Termo de Compromisso de Estágio assinadas. 

Em caso de dúvidas e para mais informações, entre contato com o SAE, pelo 

e-mail: secestagio@senaaires.com.br 
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3.7. 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 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 em seres humanos, como os da 

área da saúde, devem ser submetidos ao CEP pelos docentes/tutores orientadores 

via e-mail institucional, cep@senaaires.com.br. 

Para mais informações, acesse: portal.facesa.com.br/cephome. 

 

3.8. Editora e Periódicos Institucionais 
 

3.8.1. Editora Sena Aires 
 

 A Editora Sena Aires viabiliza publicações científicas, didático-pedagógicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais. O incentivo à participação dos corpos docente, 

tutorial e discente, atendendo aos critérios de originalidade e de repertório autoral 

são as balizas de nossa política editorial, e caracteriza-se, portanto, como uma ação 

inovadora da FACESA por meio do espaço de publicação disponibilizado à sua 

comunidade acadêmica.  

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

oportunidade de lançar as publicações na Plataforma Lattes, bem como pontuar em 

provas de títulos de concursos públicos e em visitas de avaliação in loco 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. 

Os interessados podem entrar em contato com a Editora Sena Aires pelo e-

mail: editora@senaaires.com.br. 
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3.8.2. Revista de Divulgação Científica Sena Aires - Revisa 
 

A Revisa é um periódico de publicação trimestral, bilíngue e 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. Atualmente a Revisa conta com indexações em 

base nacionais e internacionais de destaque e possui Qualis CAPES B4. 

A Revista possui um Comitê Técnico e Científico responsável pela avaliação 

dos trabalhos. Este grupo é formado por profissionais e pesquisadores de destaque 

e com expressiva produção científica na área do conhecimento sob foco da Revista.  

Os interessados podem acessar a página da revista, 

revistafacesa.senaaires.com.br, e/ou entrar em contato por e-mail, 

revisa@senaaires.com.br. 

 

3.8.3. 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 à comunidade 

acadêmica. 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.  

 A Revista recebe as seguintes contribuições:  

  editoriais - textos escritos por membros do conselho editorial ou por autores 

sob convite;  

  artigos originais - pesquisas de campo, 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. 
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Os interessados podem acessar a página da revista, 

revistasfacesa.senaaires.com.br, e/ou entrar em contato por e-mail, 

reicen@senaaires.com.br 

 

3.9. Laboratórios 
 

 A FACESA dispões de laboratórios destinados ao ensino das Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde e de Química. Os espaços laboratoriais também 

podem ser utilizados para o desenvolvimento de projetos de IC, de extensão, de 

TCC e de PI.  

 Nossos laboratórios são espaços formais que garantem uma abordagem 

multi, trans e interdisciplinar, de forma a fornecer a base experimental e racional 

para a compreensão das ciências da saúde, valendo-se desde instrumentos e 

equipamentos mais básicos, tais como vidrarias e microscópios, aos mais modernos, 

como órgãos sintéticos e simuladores de habilidades 

 Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do e-mail: 

coordenação.laboratórios@senaaires.com.br, ou ligue para: (61) 3627-4200 | Ramal: 

217. 

 

3.10 Clínica Escola de Fisioterapia 

  

A Clínica Escola de Fisioterapia da FACESA é um espaço criado para 

favorecer a interação entre a faculdade e a comunidade; age como facilitadora na 

formação de fisioterapeutas conscientes da realidade regional na qual estão 

inseridos; e assim, aptos à atuação profissional competente, participativa e 

consonante às ações governamentais de planejamento e desenvolvimento dos 

níveis de atenção à saúde. 

Neste contexto, a Clínica Escola da FACESA é um espaço de ambiente de 

trabalho que pode receber os estudantes/estagiários do último ano do curso, para a 

realização de alguns componentes curriculares do estágio supervisionado 

obrigatório, e também, este espaço serve para a realização das aulas práticas. 

Para mais informações, acesse: portal.facesa.com.br, ou ligue para (61) 3627 

– 4200 | Ramal: 252, ou pelo e-mail: fisioclin@senaaires.com.br 

 

mailto:reicen@senaaires.com.br
mailto:coordenação.laboratórios@senaaires.com.br
http://portal.facesa.com.br/
mailto:fisioclin@senaaires.com.br
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3.11. Brinquedoteca 
 

 A brinquedoteca da FACESA é um espaço que visa proporcionar aos alunos, 

especialmente do curso de Pedagogia, o desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias à prática pedagógica.  

 Na brinquedoteca são desenvolvidas atividades interdisciplinares e 

multiprofissionais, onde professores e alunos atuam de forma cooperativa na 

exploração do brinquedo como foco do desenvolvimento de crianças. 

 

3.12. Serviços Terceirizados 
 

 Para comodidade de nossa comunidade acadêmica, a FACESA disponibiliza, 

em sua área de convivência, serviço terceirizado de reprografia e de alimentos 

(lanchonete). 

 

4. GUIA ACADÊMICO 
 

4.1. Matrícula  

 

A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Instituição, é 

realizada via SA, em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico.  

 

4.1.1. Renovação de Matrícula  
 

A matrícula será renovada semestralmente, dependendo da estrutura 

curricular de cada curso e conforme os prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico.  

 

4.1.2. Trancamento de Matrícula  
 

O trancamento de matrícula pode ser requerido nos prazos fixados no 

Calendário Acadêmico, ato pelo qual o aluno suspende seu estudo mantendo o 

direito à renovação da matrícula. 
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Discentes com bolsa FIES, além do procedimento junto à FACESA, deverá 

acessar o SisFIES e fazer a suspensão diretamente no sistema. 

 

4.1.3. Reabertura de Matrícula 
 

A reabertura de matrícula é destinada ao discente que, por motivos 

quaisquer, realizou o trancamento de sua matrícula e deseja retomar os estudos na 

FACESA. O período máximo de trancamento para os cursos presenciais e EAD deve 

ser respeitado, conforme contrato educacional. 

 

4.1.4. Cancelamento de Matrícula 
 

O cancelamento da matrícula, por motivo de abandono ou desistência dos 

estudos, implica o cancelamento definitivo da inscrição em todas as disciplinas com 

exclusão do discente do quadro da FACESA, assegurando, contudo, a emissão de 

certidão de estudos realizados com aprovação.  

O cancelamento de matrícula, assim como o trancamento, é um ato eficaz 

para a inexigibilidade das mensalidades a vencer, no entanto, não desobriga o 

discente de pagamento das mensalidades vencidas até a data da solicitação. 

 

4.2. Transferência 
 

4.2.1. Transferência Interna 
 

O discente poderá requerer, via SGE, no Portal do Aluno, a transferência de 

curso e turno na Instituição. A transferência interna só pode ocorrer entre cursos que 

pertençam a mesma área de conhecimento. 

A transferência interna poderá ser requerida nos prazos fixados pelo 

Calendário Acadêmico. 

 

4.2.2. Transferência Externa 
 

 Discentes que estejam matriculados em outras IES e que desejam ingressar 

na FACESA têm a opção de realizar transferência para cursos afins (da mesma área 

de conhecimento) em períodos específicos descritos no Calendário Acadêmico. Esta 
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modalidade de ingresso não necessita de realização de um novo vestibular e as 

disciplinas já cursadas poderão ser aproveitadas, desde que atendidas as normas 

institucionais. 

 

4.2.3. Transferência de Saída 

 

A transferência de saída poderá ser requerida nos prazos fixados pelo 

Calendário Acadêmico. 

 

4.3. Abandono de Curso 
 

O abandono de curso ocorre quando o aluno deixa de renovar ou trancar a 

matrícula para o semestre subsequente ao que estava cursando nos prazos 

previstos no Calendário Acadêmico. 

  Para retorno ao curso de origem o aluno deverá protocolar junto ao SAP com 

as devidas justificativas nos prazos estipulados pelo Calendário Acadêmico. 

  O pedido de rematrícula será analisado pela Secretaria Acadêmica da 

instituição, sendo deferido ou indeferido. 

  O aluno que retornar ao curso nas condições supracitadas, será enquadrado 

na matriz curricular vigente nesta ocasião e retomará a fluência do prazo 

máximo para integralização. 

 

4.4. Aproveitamento de Disciplina ou Unidade Curricular 
 

        O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pela 

Coordenação de Curso, observadas as seguintes e demais normas da legislação 

pertinente: 

 a disciplina ou unidade curricular solicitada para aproveitamento de estudos 

deverá ter sido cursada com aprovação em IES devidamente credenciada 

pelo MEC; 

 a análise do mérito do pedido de aproveitamento deverá conter similaridade 

de carga horária e conteúdo, bem como atualidade deste; 

 vedação à apreciação de pedido de aproveitamento de disciplina que já tenha 

sido aproveitada em outra IES, exceto caso apresentada a documentação 
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referente à efetiva aprovação, ou seja, histórico que deu origem ao 

aproveitamento anterior, do qual constem as informações da disciplina 

originariamente cursada (carga horária, conteúdo e resultado obtido); 

 para análise de aproveitamento de estudos de disciplinas ou unidades 

curriculares cursadas em outra instituição de ensino superior, é necessária a 

apresentação do histórico escolar, emitido pela instituição de origem, do qual 

constem as informações da disciplina ou unidade curricular originariamente 

cursada (carga horária da disciplina e o resultado obtido) e, devidamente 

acompanhada do programa (conteúdos) e declaração do Enade; 

 para integralização do curso, exige-se carga horária total não inferior à 

prevista no currículo do curso, bem como o cumprimento regular de todas as 

disciplinas ou unidades curriculares e atividades; e 

 nenhuma disciplina ou unidade curricular, resultante do conteúdo previsto nas 

DCNs pode ser dispensada ou substituída por outra. 

O aproveitamento de disciplina ou unidade curricular poderá ser requerido 

nos prazos fixados pelo Calendário Acadêmico. 

 

4.5. Acerto de Grade 
 

 Para realizar o ajuste de grade, o discente deverá, dentro do período previsto 

no Calendário Acadêmico, acessar o SGE e verificar o quadro de oferta das 

disciplinas e fazer o ajuste de acordo com as turmas disponíveis. O discente tem, 

ainda, a opção de realizar o ajuste de grade junto à Coordenação de Curso. 

 

4.5.1. Isenção de Disciplina 
 

 A isenção de disciplina dar-se-á pelo aproveitamento de estudos, ou seja, o 

discente que ingressar na FACESA como portador de diploma de curso superior ou 

que tiver cursado, com aproveitamento, disciplinas em outra IES cujos programas 

sejam equivalentes em conteúdo e carga horária às que compõem o currículo do 

curso na FACESA, poderá obter a isenção de disciplinas. 

O discente que desejar realizar o aproveitamento de estudo deverá requerê-lo 

via SGE, no Portal do Aluno, nos períodos previstos no Calendário Acadêmico e 

apresentar a documentação comprobatória. 
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4.6. Currículo do Curso 
 

 O currículo do curso compreende o conjunto de atividades acadêmicas que 

integralizam o curso, tais como: disciplinas, ESO, TCC e Atividades 

Complementares – ACs.  

 

4.7. Matriz Curricular 
 

 A Matriz Curricular é definida a partir de diretrizes estabelecidas pelo 

Ministério da Educação – MEC, conhecidas como Diretrizes Curriculares Nacionais - 

DCNs. A Matriz Curricular contém a carga horária total do curso distribuída nas 

disciplinas, as ementas, as habilidades e competências, entre outros. 

 

4.8. Integralização Curricular 
 

É a obtenção de carga horária total prevista no PPC e Matriz Curricular do 

curso dentro do prazo previsto, ou seja, ocorre quando o discente conclui com 

sucesso todas as disciplinas que integram o currículo do curso, as ACs, os ESO e o 

TCC.  

 

4.8.1. Disciplinas do Tronco Comum e Específicas 
 

 As disciplinas pertencentes ao Tronco Comum são aquelas ofertadas em 

mais de um curso, por ter relevância de conteúdo em diversas áreas do 

conhecimento. As disciplinas específicas são aquelas ofertadas apenas para um 

determinado curso, por possuir conteúdo específico por área do conhecimento. 

 

4.8.2. Disciplinas Obrigatórias e Optativas 
 

 O Currículo do Curso possui disciplinas que são obrigatórias para conclusão 

do curso, ou seja, o discente deve cursá-la obrigatoriamente. Já as disciplinas 

optativas são aquelas ofertadas em uma relação na qual o discente pode escolher 

qual deseja cursar para cumprir a carga horária do curso. Ambas modalidades de 

disciplinas integram o currículo do curso. 
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4.8.3. Disciplinas Presenciais e a Distância 
 

 A FACESA oferta disciplinas presenciais (algumas com parte da carga horária 

em atividades de EAD) e a distância, a depender do curso e da modalidade de 

ensino. As disciplinas presenciais são cursadas totalmente em sala de aula, 

laboratório e em outras estruturas físicas voltadas ao ensino de determinados 

conteúdos. As disciplinas que possuem parte de sua carga horária presencial e parte 

EAD, assim, o discente obtém conhecimento a partir de conteúdos ministrados via 

AVA e via presencial. As disciplinas EAD são ministradas totalmente a distância, via 

AVA, onde o discente é incentivado pelo docente/tutor a obter conhecimento e 

realizar a troca do mesmo com os outros discentes.  

 

4.9. Atividades Complementares – ACs 
 

 São componentes curriculares obrigatórios nos cursos de graduação da 

FACESA. As ACs visam enriquecer e complementar o perfil do egresso por meio da 

aquisição de habilidades e competências. As ACs incluem a realização de monitoria 

acadêmica, de cursos de extensão e livres, de participação em eventos científicos e 

culturais, de participação em projetos sociais e estágios supervisionados não 

obrigatórios etc. 

A comunidade acadêmica conta com um regulamento específico de ACs que 

visa orientar e normatizar tais atividades na FACESA. 

 

4.10. Projeto Integrador - PI 
 

O PI compõe, obrigatoriamente, no mínimo, 10% da carga horária total do 

curso e é desenvolvido por meio de ações extensionistas em áreas de grande 

pertinência social.  

No desenvolvimento do PI, o discente da FACESA tem a oportunidade de 

vivenciar a teoria e a prática das disciplinas que compõem o currículo do curso sob 

um eixo temático com caráter inter, multi e transdisciplinar e multiprofissional.  
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4.11. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 

 É uma atividade acadêmica obrigatória a maior parte dos cursos superiores, 

tendo como finalidade sistematizar o conhecimento sobre um objeto de estudo 

relacionado ao curso. Na FACESA, é possível que o TCC seja uma monografia, um 

artigo científico, um livro impresso ou digital (eBook), a depender do PPC de cada 

curso. 

 Para mais informações, consulte: portal.facesa.com.br/ntcc 

 

4.12. Avaliação de Aprendizagem 
 

Serão realizadas duas Avaliações Bimestrais - B1 e B2 e Avaliações 

Continuadas – ACs. As notas/conceitos seguirão as seguintes equações para cada 

bimestre:  

  NB1= B1 (7) + AC (3)  

  NB2= B2 (7) + AC (3)  

 

O docente poderá optar por destinar as notas referentes às ACs às 

Avaliações Bimestrais. Dessa forma, o docente poderá aplicar quaisquer das 

Avaliações Bimestrais com peso superior a 7 (sete). 

A Média Geral - MG será obtida através da média aritmética simples das 

notas bimestrais - NB1 e NB2, ou seja: 

  MG= (NB1 + NB2) /2 

 

O discente que obtiver MG igual ou superior a 7,0 (sete) estará aprovado na 

disciplina, desde que apresente frequência total superior ou igual a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária da disciplina. Os discentes que obtiverem MG 

menor que 7,0 (sete) e igual ou superior a 5,0 (cinco) serão submetidos ao Exame 

Final – EX ou NB3, o qual possui peso 10 (dez).  

Após o EX, a Média Final – MF na disciplina será a média aritmética simples 

entre a MG e EX, assim: 

  MF = (MG + EX) /2.  
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Se a MF for maior ou igual a 5,0 (cinco), o discente estará aprovado na UC. 

Discentes com MG inferior a 5,0 (cinco) estão reprovados por média, e, portanto, 

não realizam o Exame Final.  

 

4.12.1. Avaliação Substitutiva - SUB 
 

O discente que faltar à avaliação bimestral - B1 ou B2, por motivos julgados 

significativos pela Coordenação de Curso, poderá fazer uma avaliação Substitutiva - 

SUB. Esta deverá ser requerida pelo discente, via SGE, no Portal do Aluno, no prazo 

de até de 3 (três) dias úteis da realização da avaliação bimestral perdida. O discente 

só poderá requerer Substitutiva para uma das avaliações da disciplina no mesmo 

semestre letivo.  

A avaliação Substitutiva possui o mesmo peso da Avaliação Bimestral que 

fora perdida. 

 

4.12.2. Conceito Final 
 

A nota de cada avaliação será dada em valores (Ex.: 0,0 a 10,0), no entanto a 

Média Geral e Média Final obtida pelo aluno deverá ser expressa na forma de 

menção:  

  SS - Superior Superior: 9,0 a 10,0 

  MS - Média Superior: 7,0 a 8,9 

  MM - Média Média: 5,0 a 6,9 

  MI - Média Inferior: 3,0 a 4,9 

  II - Inferior Inferior: 0,1 a 2,9 

  SR - Sem Rendimento: 0,0 

  RF - Reprovado por Falta 

  RM - Reprovado por Média 

 

4.12.3. Revisão de Avaliação 
 

Caso haja alguma discordância quanto à correção da avaliação, o discente 

deve apresentá-la durante a Vista de Prova, momento seguinte a realização da 

avaliação em que o docente apresenta a correção da mesma e sana dúvidas 
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restantes. Persistindo a discordância do resultado da avaliação, o discente poderá 

requerer, via SGE, no Portal do Aluno, a Revisão de Avaliação no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis da publicação de notas no SGE. Na solicitação, o discente deve 

apresentar a avaliação que deseja revisar, expor a motivação do pedido e aguardar 

o processo de revisão.  

 A Revisão da Avaliação será realizada por uma banca avaliadora, designada 

pela Coordenação de Curso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da 

solicitação, de forma a apresentar, ao final, o resultado: deferido ou indeferido. 

 

4.12.4. Avaliação Adaptada 
 

 Aos discentes com necessidades educacionais, a FACESA assegura a 

adaptação da avaliação de acordo com a necessidade, desde que o discente realize 

a solicitação de adaptação de material via NAPAP, ou Coordenação de Curso. 

 

4.13. Frequência 
 

O discente somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames finais com o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais 

atividades programadas para a disciplina. Será considerado aprovado o discente 

que apresentar Média Final - MF maior ou igual a sete e frequência mínima de 75%.  

 

4.14. Regime de Dependência  
 

É promovido ao semestre seguinte, o discente aprovado em todas as 

disciplinas cursadas, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em até 

duas disciplinas do semestre imediatamente anterior.  

As disciplinas cursadas em Regime de Dependência terão os mesmos 

critérios das disciplinas regulares. 

 

4.14.1. Curso de Verão e Inverno 
 

A FACESA pode oferecer, semestralmente, Curso de Verão nos meses de 

janeiro e fevereiro e Curso de Inverno nos meses de julho e agosto. Esta iniciativa 

permite que os discentes que possuem alguma dependência possam realizá-la, 
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garantindo, assim, a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. O discente 

que desejar participar de Curso de Verão ou Inverno poderá realizar sua pré-

inscrição via SGE, no Portal do Aluno. 

 

4.15. Regime Especial 
 

Em caso de tratamento excepcional relacionado à frequência obrigatória às 

aulas, o discente que estiver amparado pelo Decreto-Lei no 1.044/69 - portadores de 

enfermidades, pela Lei no 6.202/65 - gestantes a partir do 8º mês de gestação, e 

pela Lei no 10.421/02 - licença maternidade à mãe adotiva, ou se for militar da ativa 

a serviço do país, convocado para exercício, poderá cursar a disciplina em regime 

especial.  

 Para solicitar tratamento excepcional, o discente deverá entrar em contato 

com a SA e apresentar as comprovações que legitimam a requisição, de acordo com 

as normas legais.  

Cabe ao discente o acompanhamento do conteúdo e a realização dos 

trabalhos durante o período de afastamento. 

 

4.16. Histórico Escolar 
 

Documento que apresenta o rendimento acadêmico em termos de notas e 

horas curriculares realizadas com sucesso, além de outras informações acadêmicas. 

 

4.17. Colação de Grau 
 

É o ato oficial obrigatório que se confere grau acadêmico ao discente que 

concluiu o curso superior de graduação. A formalização é a assinatura do livro de 

ata de colação de grau. Na ausência da colação de grau, o discente fica impedido de 

obter o diploma. 

 O discente que não puder participar da colação de grau oficial deverá solicitar 

a antecipação via SA, mediante comprovação da necessidade de colar grau antes 

da data estipulada pela FACESA. 

 Para colar grau, o discente deve cumprir todas as exigências acadêmicas 

dentro dos prazos previstos pela Instituição. 
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4.18. Certificado e Diploma de Graduação 
 

A certificação e a emissão de Diploma de Graduação, juntamente com o 

histórico escolar, serão emitidos pela FACESA por meio de solicitação via SGE, no 

Portal do Aluno ou via SAP, observados os prazos e procedimentos previstos nas 

normas legais. 

Após a participação do discente na solenidade de colação de grau e 

requisição, a SA emitirá o diploma, conferindo o grau de bacharelado, licenciatura ou 

tecnólogo em determinada área do conhecimento. 

 

4.19. Bolsas e Financiamentos Governamentais 
 

A FACESA possui uma Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 

Programa Universidade Para Todos – COLAP do ProUni, que tem a finalidade de 

promover a articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle 

Social – CONAP e a comunidade acadêmica da Instituição. A COLAP do ProUni 

administra todas as questões relacionadas ao programa na FACESA. 

Além da COLAP do ProUni, a FACESA conta com uma Comissão 

Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies – CPSA, que tem por 

finalidade gerenciar todas as atividades relativas ao Fies na Instituição. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato: 

  e-Mails: cpsa@senaaires.com.br ou financeiro@senaaires.com.br 

  telefone: (61) 3627 – 4200 | Ramal: 239 ou (61) 9.9193 – 8852.  

 

4.19.1. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - Fies 
 

É um programa do MEC destinado à concessão de financiamento aos 

discentes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais em IES 

provadas. Para solicitar o FIES, o interessado deverá realizar um pré-cadastro no 

Sistema FIES Seleção. 
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4.19.2. Programa Universidade Para Todos - ProUni 
 

É um programa do MEC, criado pelo Governo Federal, que concede bolsa de 

estudo integral,100%, ou parcial, 50%, aos estudantes brasileiros em IES 

particulares que aderem ao mesmo.  

 

5. REGIMENTO GERAL 
 

Este documento define o conjunto de regras didáticas, pedagógicas, 

administrativas e disciplinares da FACESA que devem ser seguidas pela 

comunidade acadêmica, portanto, é imprescindível que todos tenham conhecimento 

sobre suas disposições.  


