
O Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE da FAP 
está de casa nova. Para melhor atender aos nossos 
alunos, o NAE agora funciona próximo da sala das 
Coordenações, em uma estrutura própria, que conta 
inclusive com uma sala de atendimento individualizado 
para os casos em que o aluno sinta necessidade de 
conversar de forma privada. 
“Agora o aluno também não precisa mais vir até a FAP 
para fazer qualquer Requerimento, basta acessar o 
nosso site (www.faculdadeparaiso.edu.br), clicar no 
link do Formulário Eletrônico na página do NAE e 
preencher. As respostas também serão enviadas 
eletronicamente”, contou Flávia Ferreira, que 
completou: “Os agendamentos de Atendimento nas 
Coordenações também poderão ser feitos por meio do 
Requerimento Eletrônico. É a tecnologia à serviço dos 
nossos alunos, garantindo a sua comodidade e 
aumentando a velocidade dos atendimentos”. 
A aluna Andrezza Mello de Pedagogia esteve no NAE e 
aprovou as novidades. “Vim fazer um requerimento e fui 
surpreendida por essas novidades. Os novos processos 
são muito mais ágeis e garantem que a gente consiga o 
atendimento que precisa com comodidade e rapidez”, 
comentou. 
O NAE funciona de segunda a quinta, de 10 às 20h e 
sexta de 10 às 19h, em novo local, ao lado das 
Coordenações de Curso.

O novo espaço do Núcleo de 
Atendimento ao Estudante

Foi com grande estarrecimento que, no dia 19 de junho, o corpo diretivo da Faculdade 
Paraíso tomou conhecimento sobre o teor do disposto na Portaria do MEC que 
anunciava a suspensão parcial de algumas atividades de Instituições de Ensino 
Superior. Recebemos agora a Revogação desta Medida Cautelar, comprovando 
conforme foi exposto pela instituição, que a medida era indevida. Compartilhamos  
com todos o nosso corpo docente, discente e Administrativo a Revogação publicada no 
Diário O�cial para conhecimento de todos. 
A FAP não tem como reparar uma série de problemas decorridos em função da Portaria 
inicial, mas agradece a con�ança e a compreensão de todos que nos apoiaram. Con�ra 
a Revogação na íntegra aqui: https://goo.gl/nvc29X e a Nota Técnica enviada pelo 
MEC  aqui: https://goo.gl/w29BJZ

Justiça foi feita: saiu a Revogação da 
Medida Cautelar do MEC

Se você é um(a) Veterano(a) certamente já respondeu a pelo um dos Questionários 
Semestrais da Comissão Permanente de Avaliação - CPA da Faculdade Paraíso. O 
objetivo da pesquisa é avaliar diversos pontos dos serviços prestados pela instituição,  
garantindo a qualidade dos serviços oferecidos e oferecendo informações 
regularmente para o INEP -   Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. 
‘No último Relatório percebemos que ainda havia pontos a melhorar, por exemplo,  
quanto à Acessibilidade na FAP. Graças às respostas de um aluno cadeirante, a 
instituição pode trabalhar em melhorias como a rampa de acesso aos blocos B e C, o 
conserto e a manutenção adequada do Elevador do Bloco A. O movimento continua em 
todas as adequações necessárias para atender aos alunos que possuam Necessidades 
Especiais’, comenta a Professora Christianne de Lourdes, Presidente da Comissão 
Permanente de Avaliação  - CPA e Docente da Faculdade Paraíso. 
A CPA adota uma metodologia participativa, com questões abertas e a oportunizando 
ainda comentários gerais, buscando trazer para discussões as opiniões de toda 
comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa. No �nal do Semestre 
aplicaremos mais um questionário. Participe, as  suas opinião  é fundamental! 

Comissão Permanente de Avaliação - CPA cumpre 
melhorias em Acessebilidade do seu último Relatório
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Participe da escolha do nome deste periódico votando no nosso site. 



A  Faculdade Paraíso, com o objetivo de garantir acesso irrestrito às 
informações quanto a todas as ações e iniciativas internas, lança o  
Boletim Interno Informativo Quinzenal que terá distribuição 
gratuita para todos os nossos alunos, professores e funcionários. 
Há alguns anos a FAP tem uma presença constante e expressiva na 
sua página do Facebook (@facparaisorj), onde divulga 
regularmente as ações previstas e realizadas pela instituição. A 
iniciativa conta agora com o reforço do Boletim Informativo e 
garantirá que você receba informação de qualidade sempre.  
Sugestões, elogios e críticas quanto a publicação são bem-vindos e 
podem ser enviados para: faleconosco@faculdadeparaiso.com. 
Esperamos que você leia, curta e compartilhe o nosso Boletim.

Novo canal de Comunicação, nosso 
Boletim Interno chegou para informar

Depois do Trote Solidário, que arrecadou alimentos não perecíveis, 
roupas e calçados, chegou a hora de agir pelas Crianças. No mês de 
Outubro promovemos o Dia das Crianças Solidário, que tem por 
objetivo fazer desta data tão especial um dia ainda mais feliz para 
crianças carentes da nossa cidade .
‘Promover  o pensamento crítico é uma forma de entendermos que o 
caminho para uma sociedade melhor começa pela mudança das 
nossas próprias atitudes. O engajamento social é uma ótima 
oportunidade de melhorar a nossa sociedade, tão carente de 
iniciativas como essas, comenta a Professora Clarice Coimbra, 
Coordenadora do Curso de Administração e idealizadora do Projeto. 
Para participar basta deixar a sua doação na linda caixa desenvolvida 
pelas alunas do curso de Pedagogia para a arrecadação dos brinquedos 
que serão doados , localizada  no Corredor Principal da FAP.  

Faculdade Paraíso promove o Dia das 
Crianças Solidário

O Boletim Informativo é uma publicação da Faculdade Paraíso. Diretoria: Antônio Fiúza e  Prof� 
Paulo Teixeira. Editora: Aline Leitão, Assessoria de Marketing. Periodicidade Quinzenal. 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é uma prova  
aplicada aos alunos para avaliar a qualidade do ensino oferecido pelas 
faculdades.  O exame é obrigatório e os alunos que não realizarem a 
prova não receberão o diploma do Ministério da Educação (MEC) 
quando da conclusão dos cursos. 
E é com o objetivo de explicar a importância do comparecimento e todos 
os aspectos do ENADE, que a Coordenação dos Cursos de Letras e 
Pedagogia está promovendo aulas preparatórias para o exame deste 
ano. ‘No dia 16 de Setembro promovemos a 1º aula com a participação 
da Profa. Juliele Ferreira. No dia 28 de Setembro foi a vez de recebermos 
o Prof. Ronaldo Sant’Anna para mais uma aula’, comenta a Prof� Márcia 
Fernandez, Coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia. 
Os graduandos inscritos no Enade 2017 precisam, obrigatoriamente, 
con�rmar o cadastro no sistema de avaliação e responder ao 
questionário socioeconômico.  Os procedimentos devem ser realizados 
on-line, no endereço enade.inep.gov.br até 26 de novembro, data de 
aplicação do exame em todo o Brasil.

Alunos de Letras e de Pedagogia se 
preparam para o ENADE 2017
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Participe da escolha do nome deste periódico votando no nosso site. 

A FAP quer garantir acesso à Educação de Qualidade para todos e uniu 
forças com a Fundação Dorina Nowill para cegos, que trabalha para 
que de�cientes visuais sejam incluídos em diferentes cenários. A 
instituição oferece serviços gratuitos de orientação e mobilidade, além 
de programas de inclusão pro�ssional e é uma referência na 
distribuição de materiais nos formatos acessíveis, como os que foram 
enviados para o acervo da FAP. 
‘Fizemos também a instalação de piso tátil para orientação de 
de�cientes visuais, instalamos teclados táteis e softwares de 
computação desenvolvidos para esse público em nossa Biblioteca. 
Nosso objetivo é incentivar a Comunidade Acadêmica a ser promotora 
e disseminadora da inclusão’, comenta o Prof. Paulo Teixeira, Diretor 
Acadêmico da FAP.  

Educação Acessível: estrutura tátil e  
parceria com a Fundação Dorina Nowill
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