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Edição 03 | 12/04/2022 

Informativo Semanal da Faculdade SESI   

 

Olá!  

Confira os destaques da terceira edição do nosso informativo semanal.  

 

Atenção para o novo espaço e horário para utilização dos computadores 

 

A partir da próxima segunda-feira (18/04) os estudantes da Faculdade poderão 
utilizar os computadores do laboratório de informática do prédio redondo das 
16h às 18h.  

 

*** 

⚠ Prazo para o envio da foto para a carteirinha do estudante está 
terminando 

 

Não deixe para a última hora. O prazo para o envio da foto termina no 
dia 15/04/2022. 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://bit.ly/3uKcdNS
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A partir do dia 30/04 não será permitida a entrada na portaria da Faculdade 
sem a apresentação da carteirinha.  

 

Se você ainda não enviou a sua foto confira abaixo as recomendações do tipo de 
arquivo solicitado.  

 

Em caso de dúvida entre em contato, 

(11) 93440-3922 ou (11) 3833-1097 

secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br 

 

 

IMPORTANTE  

Leia com atenção as orientações para o envio da foto.  

 

* Lembre-se de alterar o nome do arquivo com seu RM. 

* A carteirinha será utilizada para entrada na portaria da Faculdade. USO 
OBRIGATÓRIO.  

* Arquivo em PNG ou JPG. 

* Foto na vertical. 

* A fotografia deve ser tirada de frente contra fundo branco (utilizar a câmera 
traseira do celular). 

* Tirar uma foto nova - evitar recortar a foto de um arquivo que já existe. 

* O rosto e os ombros devem estar completamente enquadrados pela câmera e o 
requerente deve olhar diretamente para a câmera.  

* Não pode haver reflexos, penumbras ou sombras em nenhuma parte da 
fotografia. 

* Os olhos devem estar abertos e visíveis. 

* Caso use óculos, as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera. 

* Não utilizar óculos escuros ou óculos de armações grossas ou muito chamativas. 

* Não serão permitidos quaisquer itens de chapelaria, exceto os utilizados por 
motivos religiosos, que, ainda assim, não podem impedir a visualização perfeita 
do rosto do requerente. 

* A foto deverá ser enviada até a data 15/04/2022. 

* O estudante que já enviou o arquivo, caso queira, poderá enviar uma nova foto. 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
mailto:secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br
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Enviar a foto através do formulário abaixo.  

Utilizar o e-mail educacional para acessar o formulário. 

https://bit.ly/3uKcdNS 

 

*** 

Relatório da CPA 2021 

 

Em 2021 foram levantados dados institucionais sobre o planejamento e avaliação, 
políticas para o ensino, pesquisa e extensão e comunicação com a comunidade. 
Os dados foram compilados num relatório pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) e enviados ao MEC. 

A partir destes dados, vamos traçar um plano de ação para 2022. Leia o relatório 
e converse com o representante do colegiado de curso de sua turma. 

Acesse o relatório aqui 

 

*** 

Vem aí o Seminário de Autoavaliação Institucional da CPA 🙂🙂 

 

A Autoavaliação da Comissão Própria da Avaliação (CPA), será realizada no 
dia 30 de abril, das 9h às 12h, no auditório. 

Neste encontro os segmentos, discente, docente, técnico-administrativo e gestão 
reúnem-se para a apresentação dos resultados das discussões realizadas entre os 
seus pares. 

Na semana do dia 25 a 29 de abril os segmentos deverão se reunir com os seus 
pares para o planejamento da apresentação no dia 30 de abril 

Em caso de dúvida, converse com o representante de colegiado da sua turma. 

Participe e ajude a construir o plano de ação 2022 

 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://bit.ly/3uKcdNS
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Relatorio_CPA_2021_EMEC.pdf
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*** 

Monitoria em Língua Inglesa  

 

Os/as interessados/as na monitoria em Língua Inglesa devem preencher o 
formulário disponível no link abaixo até o dia 13/04.   

Quem já respondeu o questionário deverá preencher novamente.  

Acesse o formulário aqui.  

  

*** 

📩📩 Novo o e-mail da Residência Educacional  

 

Os residentes da agora contam com um novo e-mail para contato com a 
coordenadora Juliana Prezia. Para tirar dúvidas ou agendar horário presencial 
entrar em contato através do e-mail residencia@faculdadesesi.edu.br  

 

*** 

📝📝 

E atenção para os residentes das escolas públicas. Mensalmente a ficha da 
Residência deverá ser preenchida, assinada pelos responsáveis e entregue para 
a coordenadora da Residência.  

Acesse a ficha aqui para imprimir.  

 

*** 

📗📗 Vem aí a Semana da Biblioteca  

 

De 25/04 a 29/04 

Confira a programação: 

25/04 | às 18h | Bibliocafé | Auditório. 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98woQnaAj7PyaEs3k1O4qBH_T16TSXmh-UIS2SduaXt5wig/viewform
mailto:residencia@faculdadesesi.edu.br
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/04.-abril-FORMUL%C3%81RIO-DE-FREQU%C3%8ANCIA_escola-p%C3%BAblica-abril.docx
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/04.-abril-FORMUL%C3%81RIO-DE-FREQU%C3%8ANCIA_escola-p%C3%BAblica-abril.docx
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26/04 | às 17h | Cine Biblioteca | Biblioteca da Faculdade. 

28/04 | às 17h | Clube do Livro | Terreiro das Artes 

29/04 | às 18h | Tertúlias Literárias | Terreiro das Artes 

Em breve mais detalhes sobre a programação completa. 

 

** 

 

 

 

 

🙂🙂 Agenda  

 

No dia 06 de maio, às 19h10, teremos uma aula aberta com a participação da Dra. 
Eliana Cunha da Fundação Dorina Nowill. A palestra abordará como tema "O 
estudante com deficiência visual " e será realizada como parte das atividades da 
Unidade Curricular Matemática Inclusiva ministrada pela professora Ane Flora.  A 
aula é direcionada para os estudantes de Matemática do 2º ano. Interessados de 
outros cursos também podem participar. A atividade será presencial na sala 210. 

 

*** 

Relatos da Residência  

 

Com o objetivo de expandir cada vez mais a cobertura das ações da Faculdade e 
o seu papel na formação de professores, iniciamos a editoria especial intitulada 
"Relatos da Residência". Um espaço dedicado aos destaques da Residência 
Educacional. Nesta editoria traremos reportagens, vídeos e coberturas especiais 
das vivências dos nossos residentes e professores. E já está no ar o primeiro 
vídeo da série produzida em parceria com o Canal Futura. O primeiro episódio 
traz a participação dos egressos da primeira turma da Faculdade. Para assistir 
acesse @faculdadesesi no Instagram. ou clique aqui para conferir o vídeo em 
nosso canal do YouTube. 🙂🙂 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/faculdadesesi/
https://www.youtube.com/watch?v=uf5tflDabpA
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*** 

Perdeu as edições anteriores do nosso informativo semanal ou quer ler 
novamente? Acesse ead.faculdadesesi.edu.br para entrar utilize CPF e senha de 
acesso no AVA.  

 

*** 

Dúvidas entre em contato, 

Telefone (11) 3833-1097 

WhatsApp (11) 93440-3922 

E-mail: contato@faculdadesesi.edu.br  | 
secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br  

 

Boa leitura e até a próxima semana! 🙂🙂 

 

 

 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://ead.faculdadesesi.edu.br/
https://api.whatsapp.com/message/236KVDLRPCI2N1?autoload=1&app_absent=0
mailto:contato@faculdadesesi.edu.br
mailto:secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br

