
FAQ

FALE CONOSCO – 2021 - GRADUAÇÃO



Queridos alunos,

Sejam bem vindos!

Visando esclarecer as principais dúvidas sobre a operação das aulas da Graduação, para o
2º semestre letivo de 2021, apresentaremos a seguir algumas normas.

Essa é apenas uma forma de comunicar as ações da Faculdade, mas você poderá quando
desejar, contactar diretamente a equipe e as coordenações de apoio. Nossos horários e
forma de atendimento estarão descritos a seguir.

Desejamos à todos um ótimo semestre letivo e muito conhecimento.

Atenciosamente



ENTRE EM CONTATO CONOSCO

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 8h às 20h
Sábado de 8h às 12h
Contato: (21) 2582-1001
WhatsApp: (21) 98359-0060
E-mail: atendimento@cetiqt.senai.br

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: Acesso as aulas online, Dúvidas e 
informações sobre o AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 08h às 16h
WhatsApp: (21) 99661-4045 
E-mail: cead@cetiqt.senai.br

SECRETARIA: Matrícula, Rematrículas, Boletos, Protocolos, Solicitação de documentos e 
Colação de grau.
Barra: Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 09h às 20h
Contato: (21) 3431-3650
E-mail: secretaria@cetiqt.senai.br
Riachuelo: : Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 09h às 18h
Contato Unidade Riachuelo: (21) 2582-1000
E-mail: secretaria@cetiqt.senai.br

BIBLIOTECA:
Barra: Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 8h às 20h
Riachuelo: Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 8h às 17h
E-mail: bibl@cetiqt.senai.br
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO

COORDENAÇÃO DE CURSO
Atendimento sobre a matriz curricular, infraestrutura, horário escolar, dispensa de 
disciplina, orientação acadêmica relacionada aos Cursos. 
· Cursos de Design e Tecnólogo em Produção do Vestuário
Riachuelo: Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 7h às 16h .
Barra: Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 7h às 16h. 
WhatsApp: 21 3812-5895
E-mail: graduacaodesign@cetiqt.senai.br

· Cursos de Engenharia Química e Engenharia da Produção
Riachuelo e Barra: Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 9h às 15h 
WhatsApp: 21 97410-7808
E-mail: esferreira@cetiqt.senai.br

CPED – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Atendimento relacionado a questões de aprendizagem e metodologia educacional.  
Horário de Atendimento: 2ª Feira a 6ª Feira de 8h às 20h
E-mail: cped@cetiqt.senai.br

COORDENAÇÃO EMPREGABILIDADE DISCENTE:
Atendimento sobre Estágios, Monitoria, Mentoria, iniciação cientifica, palestras, etc.
Horário de Atendimento de 2ª Feira a 6ª Feira de 9h às 18h 
E-mail: ced@cetiqt.senai.br
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1) Como serão as aulas em 2021.2?

Iniciaremos as aulas regulares da Graduação em 09 de agosto de 2021 e iremos ofertar, de
forma presencial, as aulas das unidades curriculares que exigem prática em laboratório
específico.
Os ambientes escolares e laboratórios foram adequados para atender o protocolo de
biossegurança para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, com distanciamento social,
reforço da higienização, disponibilização de álcool gel nos ambientes, entre outros. As demais
unidades curriculares serão ofertadas no formato online.

2) Quais serão as unidades curriculares ofertadas presencialmente?

Conforme listagem anexa.

3) E como será o controle de frequência às aulas?

Os Cursos de Graduações da Faculdade SENAI CETIQT estão autorizados junto ao MEC na

modalidade presencial, desta forma, voltaremos a cumprir o que estabelece a legislação sobre o

controle da frequência às aulas presenciais (obrigatoriedade de no mínimo 75% setenta e cinco

por cento de presença nas aulas).

Sua participação às aulas é importante para o sucesso da sua aprendizagem e formação.

4) E como ficará o horário das aulas práticas e das aulas online? 

O horário escolar 2021.2 foi elaborado buscando concentrar o máximo de carga horária
prática presencial em um único dia, assim reduzirá a necessidade de locomoção dos alunos às
unidades.

Já as aulas virtuais ocorrerão pelo AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem e o aluno deve
acompanhar a aula exatamente no horário das unidades curriculares disponibilizadas na grade
de horário por turma, curso e período no qual você realizou matrícula. Nosso time de
professores estarão no horário da aula online ministrando aula e esclarecendo suas dúvidas.

Exemplo: Estou matriculado na Unidade Curricular Tecnologias da Comunicação: 1º Período
na Segunda-feira das 7:00 às 9:30.
Nesse horário, esteja logado no AVA que o seu professor estará lá para informar a dinâmica da
aula do dia.



5) E como faço para acessar o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem?

Acesso: - https://ead2.cetiqt.senai.br/login/index.php

A CEAD – Coordenação de Educação à Distância – possui toda uma equipe à disposição
para sanar dúvidas sobre o uso da plataforma. Caso encontre algum problema, entre em
contato através do e-mail: cead@cetiqt.senai.br ou através do WhatsApp (21) 99661-4045.

6) Alguma(s) disciplina(s) não está(ão) aparecendo para mim no AVA.
O que pode ser?

Você precisa verificar se está ativo nesta disciplina. Fale com a Secretaria para conferir a sua
matrícula: secretaria@cetiqt.senai.br

7) Não recebi meus dados de login e senha para acessar o AVA. Como proceder? 

1 – Na página inicial do AVA (https://ead2.cetiqt.senai.br/login/index.php/), abaixo do
botão “ACESSAR” tem o link "Esqueci meus dados de acesso". Você deve redefinir sua
senha por ali.
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8) E se eu for do “Grupo de Risco” ou morar com alguém do “Grupo de Risco”, 
preciso participar das aulas presenciais?

A volta às aulas dos alunos pertencentes ao grupo de risco só poderá ocorrer mediante a
liberação médica, considerando a gravidade da comorbidade apresentada.
Os alunos do grupo de risco ou que residam com alguém do grupo de risco devem abrir
protocolo Covid_19 no SGE (Sistema de Gestão Escolar) e anexar o atestado comprobatório,
bem como, o comprovante de residência e assim poderá solicitar a exclusão da unidade
curricular que exige prática presencial.

Aos demais alunos que por qualquer motivo não possam ou não desejem cursar a unidade
curricular prática no formato presencial, poderão solicitar o trancamento do módulo.

9) Se não faço parte ou moro com alguém do grupo de risco, posso excluir disciplinas, 
ou modificar o meu horário?

O prazo para exclusão/inclusão de disciplinas fica disponível em seu Calendário Acadêmico.
Não deixe de acompanhar por lá!

10) Como funcionará o estágio e os outros programas oferecidos pela CED como 
mentoria, iniciação científica, monitoria e outros?

A Coordenação de Empregabilidade Discente preparou tudo para vocês.
Para estar sempre atualizado das informações da Coordenação, você pode verificar os e-
mails enviados por rgsantos@cetiqt.senai.br e lmarcal@cetiqt.senai.br , ir ao site do
SENAI CETIQT, na aba de apoio ao aluno: https://senaicetiqt.com/educacao/apoio-ao-
aluno/ ou ainda entrar em contato pelo e-mail: ced@cetiqt.senai.br

Não deixe de participar!!
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11) E sobre adaptação ou dificuldade de organizar uma rotina de estudo?

Nosso time de professores e Coordenação Pedagógica estará pronto para ajudá-los com
quaisquer dúvidas ou dificuldades para adaptação e até mesmo com todas as incertezas
trazidas pela pandemia.
Possuímos uma Coordenação Pedagógica com equipe especializada, composta de pedagogas
e psicopedagogas, que estão disponíveis de 2a Feira até 6ª Feira de 8h às 20h pelo e-mail:
cead@cetiqt.senai.br
Você poderá tirar dúvidas sobre as melhores estratégias para aproveitamento dessa forma de
estudo.

Vamos juntos passar por essa pandemia, que exige cuidado, mas que não nos impedirá de
mantermos nossa conexão e aprendizado!
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