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Secretaria
A Secretaria Acadêmica está localizada no térreo para atender 
aos alunos, professores e coordenadores.

Neste setor é registrada toda a vida acadêmica dos 
alunos desde a sua primeira matrícula até a entrega do 
diploma.

E-mail: secretaria@fespsp.org.br

A tesouraria está agregada à secretaria e atende às 
demandas financeiras dos alunos, bem como emissão de 
boletos, acordos, pagamentos, entre outros.

E-mail: tesouraria@fespsp.org.br

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

Por conta da pandemia de Covid, o atendimento presencial 
está em regime de plantão:

Segunda a  sexta-feira - das 10h às 16h

Tesouraria

Além de garantir meia entrada em diversos espaços 
culturais, a carteirinha de estudante também garante a 
sua segurança e a dos demais colegas. 

De uso pessoal e intransferível, é essencial que o 
estudante use sua carteirinha ao entrar e ao sair da 
faculdade, para controle de acesso e segurança dentro 
do campus.

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE

mailto:secretaria@fespsp.org.br
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Biblioteca

De segunda a sexta das 8h às 21h30.
Aos sábados das 9h às 14h.

Lembrando que empréstimos e devoluções devem ser feitas 
até 15 minutos antes do fechamento. 

EMPRÉSTIMOS: 

Para empréstimo de qualquer material permitido, é 
necessária a apresentação do cartão de identificação da 
FESPSP (pessoal e intransferível) ou impresso oficial, em caso 
de empréstimo entre bibliotecas.

Os materiais cujo empréstimo é permitido terão os prazos 
considerados como dias corridos, conforme segue:

ALUNOS E EX-ALUNOS

MATERIAIS
Livros
Livros de literatura
Periódicos
DVDs
TCCs

QUANTIDADE
5
2
2
3
-

PRAZO
7 dias
15 dias
7 dias
7 dias

Acesso online

Para mais informações, acesse o site da biblioteca, 
www.fespsp.org.br/alunos/biblioteca/biblioteca-da-fespsp

ou pergunte aos bibliotecários no e-mail 
biblioteca@fespsp.org.br. 

Para empréstimos e devoluções, entrar em contato através 
do email: biblioteca@fespsp.org.br

Por conta da pandemia de Covid estamos atendendo 
em  plantão presencial, de segunda a sexta-feira das 

10h às 16h.

mailto:biblioteca@fespsp.org.br
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Informática
A FESPSP disponibiliza, como apoio acadêmico, recursos 
audiovisuais em salas de aula, Biblioteca e Laboratórios de 
informática, contando com equipamentos de projeção e som. 

REDE WI-FI

A rede wireless é destinada aos alunos e 
professores da FESPSP como apoio em 
aulas, trabalhos, projetos e pesquisas. 

Toda a utilização da rede wireless é 
monitorada, possuindo bloqueio de sites 
e ferramentas que não sejam de 
conteúdo acadêmico. 

O aluno pode se conectar à rede wireless 
da FESPSP conforme orientações 
disponibilizadas nos murais de avisos.

REDE
educfesp
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

É destinado aos alunos, professores e funcionários da FESPSP, 
servindo como apoio em aulas, trabalhos, projetos e 
pesquisas. O espaço é adaptado para atender aos usuários 
portadores de necessidades especiais, contando com 

estrutura e softwares adequados. 

No laboratório de informática é possível realizar o acesso à 
Internet, ao catálogo da Biblioteca, utilizar softwares para 
elaboração de trabalhos acadêmicos e conhecer e praticar as 
funcionalidades dos softwares utilizados em aula. A utilização 
do Laboratório de Informática é voltada especificamente ao 
uso acadêmico. Todo o conteúdo acessado é monitorado e 

passível de auditoria.

LOCALIZAÇÃO: 9º Andar, Sala 92
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda a Sexta: 8h às 22h30 | Sábado: 8h às 17h



A Coordenação de Pesquisa e Extensão está localizada no 4o andar do 
edifício (sala 43). Trata-se de uma área responsável por gerir os 
programas de incentivo à pesquisa discente e docente, em acordo 
com a política de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, e 
divulga oportunidades de bolsas de estudo e chamadas para eventos, 
assim como apoia a publicação da produção discente e docente.

PIBIC

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 
oferece bolsas para pesquisa aplicada aos alunos e alunas do 1o ao 3º
ano dos cursos de Sociologia e Administração (que possuem 4 anos 
de duração) e do 1º ao 2º ano do curso de Biblioteconomia (que possui 
3 anos de duração). 

As bolsas são oferecidas pela FESPSP e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por um período de 
12 meses e atualmente possuem o valor de R$450,00 mensais. As 
bolsas são atribuídas aos/às alunos/as após seleção realizada 
mediante edital de inscrição de projetos.

SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO
O Seminário de Pesquisa e Extensão é realizado 

anualmente e tem por objetivo a apresentação de 
trabalhos de pesquisa e extensão de alunos de 

graduação e pós-graduação da FESPSP e de outras 
instituições de ensino superior.

Contato: 11 3123-7800 ramais 876 e 834
ou pelo e-mail: pesquisa@fespsp.org.br

Coordenação de
Pesquisa e Extensão

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

O CEPESQUISA HUMANIDADES tem o objetivo de emitir pareceres 
sobre pesquisas aplicadas envolvendo seres humanos. É formado 
por docentes da instituição e representantes da sociedade civil. 

Funciona de segunda a sexta-feira na mesma sala.

mailto:pesquisa@fespsp.org.br


A CPA (Comissão Própria de Avaliação) é responsável, por 
meio de suas pesquisas semestrais, pelo acompanhamento 
avaliativo de todas as áreas da Instituição de Ensino. 

As pesquisas realizadas com toda a comunidade FESPSP, 
principalmente com os alunos, ajudam a garantir a excelência 
de Ensino de mais de oito décadas. Enquanto comissão, a CPA 
é composta por representantes do corpo discente, docente e 
funcionários. 

A CPA está instalada no 1o andar do edifício. 

O atendimento é de segunda a sexta, das 12h30 às 18h30. 
Para contato: cpa@fespsp.org.br ou pelo ramal 808.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

Desenvolvido na plataforma moodle, é o espaço virtual para 
acessar e armazenar os conteúdos e materiais das disciplinas 
do curso e realizar as atividades relacionadas a elas, além de 
interagir com os colegas de turma e com os docentes.

ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECONOMIA E SOCIOLOGIA:
neadfespsp.com.br

Em caso de dúvidas ou para mais informações, 
contate o NEAD (Núcleo de Educação a Distância): 

nead@fespsp.org.br 

CONHEÇA AS DIFERENÇAS ENTRE EAD E ENSINO 

REMOTO, CLICANDO AQUI.

CPA

mailto: cpa@fespsp.org.br
mailto:nead@fespsp.org.br
https://www.fespsp.org.br/noticias/ead-ou-ensino-remoto-as-praticas-educacionais-durante-a-pandemia-da-covid-19


Na área do aluno é possível fazer solicitações de todos os 
documentos e acompanhar seu andamento.

Acesse o portal do aluno pelo site fespsp.org.br/alunos e 
clique em ENTRAR na área restrita. 

Seu login é o RA completo (incluindo os zeros) e sua senha 
123456 (e você deverá trocar no primeiro acesso) .

Núcleo de Apoio Psicopedagógico da FESPSP

Ser estudante é uma experiência cheia de oportunidades, 
privilégios e conhecimento, mas não é um processo fácil e 
simples. 

Criado a partir da preocupação com os problemas 
educacionais e levando em consideração as dificuldades 
enfrentadas pela comunidade escolar da instituição, o Núcleo 
de Apoio Psicopedagógico (NAP) é uma iniciativa da FESPSP.

▶ Apoio ao aluno novo
▶ Apoio ao aluno em repetência
▶ Apoio ao aluno em situação de crise
▶ Apoio ao aluno tutor ou monitor

O contato é pelo e-mail: nap@fespsp.org.br

Área do Aluno

NAP

https://www.fespsp.org.br/alunos/
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Representa as possibilidades de integração da instituição 
tanto com a comunidade quanto com áreas internas como 
ensino e pesquisa acadêmica e aplicada - no âmbito da 
graduação, pós-graduação e outros níveis de formação, 
aprimoramento e divulgação científica e acadêmica. 

Coordenação de Extensão
Telefone: 3123-7800 ramal 829  -  extensao@fespsp.org.br

CURSOS LIVRES

Concebido dentro de princípios progressistas e humanistas, 
os cursos livres da  FESPSP vão muito além da capacitação, 
atualização ou aperfeiçoamento. Eles pretendem ajudar a 
criar um pensamento crítico sobre os fatos, o conhecimento e 

a sociedade. Os cursos são de curta duração.

Extensão Acadêmica

Para conhecer os cursos disponíveis, acesse o site: 
fespsp.org.br/cursos_livres. 

mailto:extensao@fespsp.org.br
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursos-livres/


ADMINISTRAÇÃO

Coordenador: Prof. Dr. Douglas Murilo Siqueira
E-mail: murilo@fespsp.org.br

Coordenação de Estágio e Mercado de Trabalho
(Profa. Ma. Andrea Duarte S. C. Leite): aleite@fespsp.org.br

BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Coordenadora: Profa. Dra. Valéria Martin Valls
E-mail: valls@fespsp.org.br

MONITORIA CIENTÍFICA FaBCI: monitoriafabci.blogspot.com

Coordenação de Estágio e Mercado de Trabalho
(Profa. Ma. Adriana de Souza): estagio_fabci@fespsp.org.br

SOCIOLOGIA E POLÍTICA

Coordenadora: Profa. Dra. Carla Regina Mota Alonso Diéguez 
E-mail: carlaregina@fespsp.org.br

Coordenação de Estágio e Mercado de Trabalho
(Profa. Dra. Stella Schrinejmaekers): stella2cs@gmail.com

FALE CONOSCO
www.fespsp.org.br/faleconosco

OUVIDORIA
www.fespsp.org.br/ouvidoria

ouvidoria@fespsp.org.br

Links Importantes
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