
 

Tel: (11) 93440-3922 | (11) 3833-1097 
E-mail: contato@faculdadesesi.edu.br 
www.faculdadesesi.edu.br  

 

 

Edição 02 | 05/04/2022 

Informativo Semanal da Faculdade SESI   

 

Olá!  

Estamos de volta com as principais notícias da FASESP desta semana.  

Confira os destaques abaixo e boa leitura 🙂🙂 

 

*** 

Importante 

Carteirinha do estudante  

Essa semana iniciamos o recebimento 
das fotos para a confecção da 
carteirinha do estudante.  

TODOS/as os estudantes precisam 
enviar a foto. Se atente com o prazo 
para o envio e com as 
especificações. 

 

⚠ Orientações para o envio da foto 

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

  

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

* Arquivo em PNG ou JPG. 

 

 

Novidade 😉😉 

Vem aí a Semana da Biblioteca  

De 25/04 a 29/04 

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 
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* 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. 

  

🔗🔗 Clique aqui para enviar a sua foto.  

  

Em caso de dúvida entre em contato, 

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

secretaria.academica@faculdadesesi.e
du.br  

 

Em breve mais detalhes sobre a 
programação completa. 

 

*** 

⚠ Nota de esclarecimento  

Adiamento monitoria em língua 
inglesa | Speaking English at Fasesp 

O início das atividades da monitoria em 
língua inglesa do primeiro semestre de 
2022 foram adiadas.  

Assim que tivermos o novo cronograma 
das aulas todos serão informados.  

 

*** 

Atenção para a utilização dos 
computadores 🖥🖥 

Os estudantes poderão utilizar os 
computadores fora do horário de aula 
na Biblioteca da Faculdade das 14h às 
22h. Em breve os computadores do 
laboratório do prédio redondo também 
serão disponibilizados para o uso.  

 

*** 
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*** 

 

Importante  

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 

 

*** 

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 

Nossos canais  

Sobre uso do App Agenda Digital  

Comunicamos que o app Agenda 
Digital (Escola SESI) deixará de ser 
utilizado pela Faculdade.  

Com isso, nosso canal oficial de 
comunicação ficará concentrado via e-
mail educacional. 

Portanto, ao realizar uma solicitação ela 
deverá ser encaminhada por e-mail 
diretamente ao responsável pela área 
e/ou serviço.  

 

*** 

Dúvidas entre em contato, 

Telefone (11) 3833-1097  

WhatsApp (11) 93440-3922 

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

 

 

Até a próxima semana! 😉😉 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/04/Relatorio_CPA_2021_EMEC.pdf
https://api.whatsapp.com/message/236KVDLRPCI2N1?autoload=1&app_absent=0
mailto:contato@faculdadesesi.edu.br
mailto:secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br
mailto:secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br


 

Tel: (11) 93440-3922 | (11) 3833-1097 
E-mail: contato@faculdadesesi.edu.br 
www.faculdadesesi.edu.br  

 

representante do colegiado de curso 
de sua turma.  

🔗🔗 Acesse o relatório aqui  
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