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Edição 07 | 12/05/2022 

Informativo Semanal da 
Faculdade SESI  
 
Olá!  
Confira os destaques da sétima edição do nosso 
informativo Semanal.  
 
*** 
CPA promove discussões que servirão de 
apoio ao plano de ação institucional 

 

Em nosso blog essa semana você confere um resumo 
das discussões promovidas pelo seminário de 
Autoavaliação Institucional da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA).  
Leia a matéria completa em nosso blog.  
 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/noticias/faculdade-sesi-promove-seminario-de-autoavaliacao-da-cpa/
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*** 
Ficha da Residência de maio  
 
Mensalmente os residentes das escolas públicas devem 
preencher e assinar a Ficha da Residência. O 
documento deve ser entregue para a coordenadora 
Juliana Prezia.  
 
Acesse a ficha aqui.  
 
*** 
Clube de Leitura LGBTQIAP+ 
 
O projeto propõe a leitura mensal de livros focados no 
público LGBT (de romance ou teóricos), com encontros 
semanais para debate dos capítulos lidos. O projeto é 
aberto para toda comunidade acadêmica e cada ciclo 
terá a duração de 01 semestre letivo. 
O Clube do Livro é organizado pelas estudantes do 
curso de Ciências Humanas: Ana Paula Araújo Vieira, 
Bárbara Martins Marcolino, Luana Aparecida Pinheiro e. 
Thalita Alves Dias.  
Os encontros serão realizados todas as sextas-feiras, a 
partir do dia 13/05, das 17h30 às 19h, no laboratório de 
Ciências Humanas.  
 
*** 
Novidade  
Novos Murais Internos  
Estão em implantação os novos murais internos – que 
são os painéis digitais, instalados no 3º e no 2º andar. A 
previsão é que em breve todos os painéis já estejam 
funcionando simultaneamente. Sendo assim, teremos 
mais um espaço para nossa comunicação interna, com a 
circulação de informações relevantes da Faculdade.  

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/FORMUL%C3%81RIO-DE-FREQU%C3%8ANCIA_escola-p%C3%BAblica-maio.pdf
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Retirada da carteirinha do estudante  
Já está disponível na Secretaria Acadêmica a 
carteirinha do estudante. A retirada pode ser realizada 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.  
Caso ainda não tenha enviado a sua foto para a 
confecção da carteirinha, entre em contato com 
urgência com a Secretaria Acadêmica, através do e-
mail secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br  
 
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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