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Informativo Semanal da Faculdade SESI  
 

 

Olá!  

Confira os destaques da quinta edição do nosso informativo 

Semanal.  

 
Seminário de Autoavaliação Institucional da CPA 2022 

 

Não se esqueça que no próximo dia 30 de abril, a partir 

das 9h, será realizada a Autoavaliação da Comissão Própria 

da Avaliação (CPA). O encontro será presencial no 

auditório. 

Nesta data 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/


 
  

 

📣 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 

 

*** 

Estamos na Semana da Biblioteca 

 

Confira a programação: 

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

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 

Participe vale NEI! 

 

*** 

Aula especial Matemática  

 

No dia 06 de maio, às 19h10, teremos uma aula especial 

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 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
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atividades da Unidade Curricular Matemática Inclusiva 

ministrada pela professora Ane Flora.  A aula é 

direcionada para os estudantes de Matemática do 2º ano 

do curso de matemática. Interessados de outros cursos 

também podem participar. A atividade será presencial na 

sala 210. 

 

*** 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
 

Em abril é celebrado o dia da  Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). A data foi instituída conforme a Lei n°10.436, de 24 

de abril de 2002 e estabelece que todo Surdo brasileiro tem 

direito à Libras como primeira língua e ao Português escrito 

como segunda língua, em uma perspectiva bilíngue.  

Em nossas redes sociais @faculdadesesi publicamos um 

vídeo institucional para referenciar a data. Acesse e confira 

o material.  

 

*** 

 

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! 🙂 
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