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  ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DAS ROTINAS  

ACADÊMICAS 

INFORMAÇÕES ACERCA DA MATRÍCULA 

O regime de matrículas da FASA é semestral. 

Ao final de cada semestre, deve-se comparecer à secretaria/tesouraria e renovar o contrato de 

prestação de serviços educacionais. A perda do prazo presume desistência do aluno e resultará na 

perda da vaga. 

 
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Trancamento temporário, por prazo não superior a quatro semestres. 

Para trancamento é necessário que o aluno tenha concluído, com aprovação, pelo menos o 1º 

período, e que apresente requerimento na secretaria/tesouraria. 

Caso o aluno não reingresse após o prazo do trancamento, será considerado desistente e 

perderá a vaga. 

 
FREQUÊNCIA 

Necessário para aprovação o mínimo de 75% de frequência no decorrer do semestre em cada 

disciplina. 

 
APROVEITAMENTO 

Para aprovação sem exame final, o aluno deverá obter pelo menos 70 pontos no semestre, em 

cada disciplina. 

Será submetido a exame final o aluno que obtiver, no semestre, em cada disciplina, entre 40 e 

69 pontos. 

Será aprovado, após exame final, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 60 pontos, 

observada a seguinte fórmula: Média Anual + Nota Prova Final / 2 = Média Final. 

O aluno será reprovado de forma direta, sem direito a se submeter ao exame final, na disciplina 

em que obtiver, no semestre, nota inferior a 40 pontos. 
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REGRAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

I – Ao longo do semestre são distribuídos, em cada disciplina, 100 (cem) pontos; 

II – A distribuição dos pontos dar-se-á do seguinte modo e sequência: 

a) 30 pontos corresponderão a uma prova escrita; 

b) 30 pontos corresponderão a instrumento avaliatório distinto de prova; 

c) 40 pontos corresponderão a uma prova escrita. 

III – As avaliações supradescritas deverão ser aplicadas em observância às datas-limites 

constantes no calendário escolar. 

IV – As avaliações deverão ser agendadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias letivos. 

V – Os resultados deverão ser publicados até as datas-limites constantes do calendário escolar. 

VI – É obrigatória a devolução, ao aluno, do instrumento avaliatório (prova, trabalho, etc.), 

devidamente corrigido, até as datas-limites fixadas para a publicação dos resultados. 

 
SEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÕES 

O aluno que, por motivo justificado e comprovado, tenha perdido avaliação, deverá requerer, 

junto à secretaria , dentro do prazo limite, a 2ª chamada. 

Caberá à Coordenação de Curso deferir ou indeferir o pedido de 2ª chamada. 

 

REVISÃO DE AVALIAÇÃO: 

O aluno poderá requerer revisão de avaliação quando, de forma devidamente fundamentada, 

não concordar com resultado atribuído. 

O requerimento, contendo a fundamentação do pedido, deverá ser apresentado à Secretaria no 

prazo máximo de 3 dias depois da devolução da avaliação. 

 
DISPENSA DE DISCIPLINAS 

O aluno que pretender a dispensa de disciplinas que haja cursado em outra faculdade, deverá 

apresentar requerimento nesse sentido até a data em que se alcançar 25% da carga horária do 

semestre, anexando ao seu pedido o histórico da faculdade de origem e cópias dos planos de 

ensino. 

 
 

MONOGRAFIA/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Apresentação de monografia jurídica é requisito para conclusão de curso. 

 

O trabalho monográfico será defendido perante uma banca formada por professores da 

Instituição e/ou convidados. 
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ESTÁGIO 

O estágio supervisionado é obrigatório e deve ser realizado pelo aluno a partir dos períodos 
correpondentes de cada curso. 

Regulamento específico de cada curso encontra-se disponibilizado na Secretaria. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

São necessárias pelo menos 200 horas de atividades complementares como requisito para 

colação de grau. 

Regulamento encontra-se na Coordenação de Extensão e disponível no site da instituição. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Uso do Laboratório de Informática e da Biblioteca é franqueado a todos os alunos matriculados 

na FASA e aos seus egressos, observadas as regras do regulamento próprio (disponível no site 

da instituição). Horário de funcionamento: 8 às 11h30; 19 às 22h. 

BIBLIOTECA 

 ·Empréstimo de material da Biblioteca será feito somente ao aluno, egresso, professor e 

funcionário cadastrado, observando-se os prazos de devolução e zelo pelo material 

emprestado.

  O acervo da biblioteca dispõe de livros impressos (físicos) e virtuais, além de periódicos 

impressos (físicos) e virtuais.

 Dispõe de salas para estudo individual e em grupo, cujo uso deve ser agendado previamente.

 Horário de funcionamento: segunda a sexta - 8h. às 22h.; sábado: 8 às 18 horas (apenas 

quando houver aulas de pós-graduação).







 

 

PRINCIPAIS NORMAS REGULAMENTARES INTERNAS DA FACULDADE: 

Disponíveis no site da faculdade:www.fasaro.com.br 

 Regulamento do Estágio Supervisionado

 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

 Regulamento das  Atividades Complementares

 Regulamento do Laboratório de Informática

 

 
 
 



MANUAL DO ALUNO - 2021 

 

 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

Habitue-se a consultar os quadros de avisos e demais instrumentos de comunicação da 

Instituição. Por meio deles, são transmitidos horários de aulas e provas, editais, normas internas e 

outros avisos de seu interesse. 

Acesse com regularidade nosso site www.fasaro.com.br, onde você encontrará informações 

imprescindíveis para sua vida acadêmica. 

O aluno é responsável pela administração de sua vida acadêmica. Portanto, deve estar atento à 

sua frequência bem como às dependências e adaptações que tiver que cumprir, além das demais 

obrigações acadêmicas. 

Os alunos e alunas devem se trajar adequadamente no ambiente escolar, considerando a 

dignidade das carreiras jurídicas. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E REDES DE  
ACESSO À INTERNET 

 

A FASA conta com laboratório de informática localizado em um ponto estratégico. 

Possui um espaço físico total de 40.00m², onde estão instalados 25 (vinte e dois) computadores, 

sendo um deles configurado como servidor de rede, no qual estão instalados diversos softwares de 

gerenciamento e monitoramento. 

Conectados ao servidor, estão 24 equipamentos configurados como terminais e uma 

impressora para utilização dos usuários (alunos e professores). 

A montagem do laboratório segue um design que permite fácil circulação dos frequentadores e 

pode ser utilizado por docentes em atividades diversas para seus alunos. 

O ambiente é muito bem climatizado, devido à instalação de aparelho de ar condicionado. 

Possui, ainda, excelente e moderno sistema de iluminação, além de mobiliário ergonômico 

compatível com as atividades ali realizadas e uma lousa digital. 

Além dos computadores disponíveis para uso dos alunos e professores, são disponibilizados, 

no espaço da biblioteca, três computadores novos, com acesso à internet, à disposição dos alunos 

que se encontram naquele ambiente. 

No tocante á acessibilidade à internet, a FASA conta com quinze megabytes de link 

dedicado de internet via fibra óptica e mais 35 megabytes na forma de uso compartilhado. 

Como os recursos tecnológicos sofrem modificações de forma muito dinâmica, a Instituição 

vem sempre reestruturando toda parte física e lógica de acesso à rede de computadores via cabo e 

wi-fi (wireless). 

Conta-se, hoje, com seis roteadores wi-fi 2.4 GHz de linha profissional, com capacidade 

nominal para mais de seiscentos acessos simultâneos, com abrangência de sinal de wi-fi na 
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biblioteca, áreas de convivência, corredores da Instituição e na maioria das salas de aula. 

O acesso feito pelos alunos é isolado fisicamente do acesso administrativo, evitando ataques, 

vírus, e acesso indevido aos servidores de rede. 

Toda parte de firewall, DNS, IP, NAT foi ampliada com hardwares dedicados para filtros de 

conteúdos, portas, conexões, provendo segurança quanto ao conteúdo acessado por alunos, 

professores e colaboradores. 

 
   CONCEITOS OBTIDOS EM AVALIAÇÕES DO MEC 

 
 

Conceito Obtido em renovação de reconhecimento 
 

 
CURSO 

 
Último ato legal 

 
Especificação 

 
Conceito 

Pedagogia Reconhecimento PORTARIA N° 159, DE 03 de junho 
de 2020 

3 

Direito Autorização PORTARIA N° 119, DE 22 de abril 
de 2020. 

4 

 
Resultado da Avaliação - ENADE 

 
 

ENADE 
 

Curso 

Conc. IDD Ano CPC Ano 

 
Pedagogia  

    
 

   
 Direito  
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CORPO DIRETIVO - FASA (Faculdade Santo André): 

 Diretora Geral: Dra.  Margarida Arcari

 Coordenadora de Graduação Pedagogia: Prof. Msa. Flávia Teresinha Smaniotto

 Coordenador de Graduação Direito: Prof. Ms.Edmilson Antonio Hubert

 Secretária Geral: Raquel do Santos Pagani

 Coordenadora de Pós-Graduação: Profa. Msa. Flávia Teresinha Smaniotto

 PESQUISA/EXTENSÃO: Profa. Msa. Helen Arantes Martins


