www.praxispos.com.br

(19) 3899 1799
(19) 99604 4086

PROGRAMA DE
PRÁXIS EDUCACIONAL

Cursos de Pós-graduação, Extensão e Curta duração

COMERCIAL - comercial@praxispos.com.br
FINANCEIRO - financeiro@praxispos.com.br
PEDAGÓGICO - academico@praxispos.com.br
SECRETARIA - secretaria@praxispos.com.br
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MANUAL DO DISCENTE
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Prezado(a) Aluno(a). aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Em primeiro lugar, queremos agradecer a sua confiança em nosso

7. PARA FINALIZAR

Finalizando este nosso contato inicial, nós, da Práxis, desejamos-lhe
um excelente curso. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

trabalho. Temos certeza de que agora se inicia um relacionamento

Que este seja o início de um relacionamento duradouro e frutífero,

duradouro e queremos oferecer a nossa equipe para que isso se

e que você alcance sucesso pessoal e profissional. aaaaaaaaaaaaaaa

concretize. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Colocamo-nos a sua disposição para auxiliá-lo no que for preciso
para a consecução de seus objetivos. Conte sempre conosco!

Dessa forma, aqui vão algumas informações que podem
auxiliá-lo(a) na comunicação com a Práxis, bem como no acesso
aos nossos serviços.
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5. SOBRE O ACESSO AO BOLETO
DE MENSALIDADE

ÍNDICE

Os boletos da mensalidade passarão a ser
acessados, somente pelo site da Práxis (www.praxispos.com.br).
Ao entrar no site, você deve clicar no botão "Aluno" que se
encontra na parte superior da página inicial. Em seguida, clique
no link "Imprimir Meu Boleto" e faça o login com as informações
que estão no seu contrato.

1. COMUNICAÇÃO .............................................................. 3

Você também pode acessar o boleto através do link direto:

2. PROCEDIMENTOS ........................................................... 4

www.praxispos.com.br/Aluno/login.php

3. SOBRE NOTAS E FREQUÊNCIAS ........................................ 6
4. SOBRE O PORTAL DE APOIO (MOODLE) ............................. 8

6. SOBRE O CARTÃO
PRÁXIS INTELIGENTE

5. SOBRE O ACESSO AO BOLETO DE MENSALIDADE ............... 9
6. SOBRE O PASSAPORTE PRÁXIS ........................................ 9
7. FINALMENTE ................................................................ 10

Pensando na sua carreira, a Práxis
oferece um sistema de bonificação
para auxiliá-lo a realizar os seus
sonhos.
A cada mensalidade paga até a data do vencimento, você recebe
bônus que podem ser revertidos em descontos para os próximos
cursos que você fizer na Práxis.
Consulte os temos da bonificação no site da Práxis.
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1. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

4. SOBRE O PORTAL DE APOIO
(MOODLE)

Tire suas dúvidas, encaminhe
suas críticas e sugestões!

Coordenação acadêmico-pedagógica:
Professora Christiane Novo Barbato
cnbarbato@faj.br ou academico@praxispos.com.br | (19) 9-9604-4086
Coordenação dos serviços de Secretaria: Professor Ian Sato
secretaria@praxispos.com.br

| (19) 9-9771-5678

Coordenação administrativo-financeira:
Professora Maria Fernanda
administrativo@praxispos.com.br

| (19) 9-9712-0407

Coordenação de T.I.: Professor Celso Roberto
suporte@praxispos.com.br | (19) 9-9757-0392
Serviços de atendimento ao aluno: assuntos gerais ou que não
se encaixem nos demais canais de atendimento.
atendimento@praxispos.com.br
Setor financeiro:
financeiro@praxispos.com.br ou financeiro.praxis@terra.com.br
Gerente Comercial: Professor Caio Maroso
cmaroso@praxispos.com.br | (19) 9-9722-4664

www.poscurso.com.br/moodle/login

A Práxis Educacional dispõe de um portal (Moodle) de apoio
ao discente, através do qual é possível acompanhar as notas e
frequências dos módulos encerrados, e acessar os materiais de apoio
aos módulos, que eventualmente os professores disponibilizem.
Além disso, você pode enviar mensagens aos outros alunos da
turma, bem como à coordenação do curso, e ainda remeter arquivos
de trabalhos dos módulos em que haja essa atividade.
Você pode acessar o Portal de Apoio da Práxis pelo endereço:
www.poscurso.com.br/moodle/login
Para efetuar o login nesse ambiente, utilize o seu usuário e sua
senha para o primeiro acesso, que constam do contrato de prestação
de serviço, cuja cópia lhe foi entregue na ocasião da sua matrícula
no curso. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Um manual de acesso e utilização do Portal de Apoio da Práxis será
enviado ao seu e-mail. Caso não o receba, entre em contato com o
Coordenador de T.I., pelo e-mail: suporte@praxispos.com.br.
Caso você tenha dificuldade em acessar o ambiente, envie e-mail
para a coordenação do seu curso, para que seja agendada uma
assessoria pessoal no campus da FAJ.
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3.3 A apresentação escrita e oral do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) para banca, e a aprovação do trabalho, no

2. PROCEDIMENTOS

final do curso, são condições necessárias, mas não suficientes, para
que o(a) aluno(a) faça jus ao Certificado de Especialista no curso que
frequentou. A nota mínima para que o trabalho seja aprovado é
6 (seis). Caso o aluno seja reprovado, ele deverá refazer o trabalho,
tendo, para isso, o prazo de 30 dias, desde que não exceda o prazo
final para entrega e apresentação do TCC, que é de seis meses,
contados a partir da data do final do último módulo cursado,
prorrogáveis por mais seis meses.

A seguir, encontram-se informações que pretendem aaaaaaaaaaaaaaaaaa
responder algumas dúvidas comuns: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2.1 A quem devo me reportar quando se tratar de assunto
financeiro, como, por exemplo, dificuldade no acesso ao boleto
ou pagamento de mensalidades vencidas? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Resposta: No caso de assuntos financeiros, envie e-mail para:
financeiro@praxispos.com.br aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2.2 Quem devo procurar, para esclarecer dúvidas sobre emissão
de carteira de identificação de aluno da FAJ, entrega de
documentação pendente e emissão de declarações? aaaaaaaaaaaa
Resposta: Embora a emissão de carteira de identificação de aluno, bem
como a emissão de declarações de matrícula e frequência sejam
realizadas pela FAJ, a Práxis o auxiliará. Para isso, entre em contato com
o Professor Caio, para que ele possa orientá-lo e facilitar os
procedimentos. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2.3 Se eu tiver dúvidas sobre minhas notas e frequências nos
módulos cursados, a quem devo procurar? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Resposta: Sempre que você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto
acadêmico, você deve entrar em contato com o(a) coordenador(a) do seu
curso, ou com a Coordenadora Acadêmica da Práxis, Professora Christiane.
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2.4 E se houver problema ou conflito com professores ou colegas

3. SOBRE NOTAS E FREQUÊNCIAS

da minha turma? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Resposta: Havendo qualquer problema que não possa ser resolvido

3.1 A nota mínima para que o(a) aluno(a)

diretamente entre os envolvidos, você deve procurar o(a) coordenador(a)

seja aprovado(a) em cada módulo é 6 (seis).

do seu curso, ou a Coordenadora Acadêmica da Práxis, Professora

Caso ele não obtenha essa nota em algum dos

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

módulos, o(a) coordenador(a) do curso deverá

Christiane.

aplicar uma segunda e última avaliação no prazo
2.5 E se algum dos contatos que eu realizar não for atendido ou

máximo de 30 dias. Caso o aluno não obtenha nota

não resolver o meu problema? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

mínima nesta segunda avaliação, ele deverá refazer

Resposta: Esgotadas todas as tentativas, se você não obtiver resposta

o módulo em questão e, neste caso, arcar com a(s) respectiva(s) nova(s)

ou solução para sua dúvida, você pode enviar um e-mail para o serviço

mensalidade(s). Para o cálculo do valor do módulo, será utilizada a regra:

de atendimento da Práxis, que funciona como uma espécie de ouvidoria.

(valor do curso / número de horas do curso) x número de horas do módulo.

2.6 E seu eu quiser manifestar minhas impressões, positivas ou

3.2 A frequência mínima para aprovação segue as orientações do

não, a respeito de professores, serviços, pessoas? aaaaaaaaaaaaa

Ministério de Educação (MEC). Para que o(a) aluno(a) seja aprovado(a) no

Resposta: Você deve fornecer seu feedback ao professor, sempre que

curso, ele(a) deverá, além de cumprir as outras obrigações aqui elencadas,

possível, porque esse retorno reconduz rumos e estimula os profissionais

ter frequência mínima de 75% da carga-horária total do curso. aaaaaaaaaa

da nossa equipe a se empenharem cada vez mais. Conte sempre,
também, com o apoio do (a) Coordenador (a) do seu curso. Lembre-se,
igualmente, de externar sua opinião através do e-mail aaaaaaaaaaaaaaaa
atendimento@praxispos.com.br.

Caso o(a) discente tenha mais de 25% de faltas, somadas as faltas de
todos os módulos, ele(a) deverá refazer o(s) módulo(s) no(s) qual(is)
obteve um maior número de faltas, ainda que tenha obtido nota mínima
para aprovação nesse(s) módulo(s), até atingir frequência de 270 horas
(75% das 360 horas totais). Neste caso, o(a) aluno(a) arcará com a(s)
mensalidade(s) extraordinária(s) decorrente(s), obtido o valor mensal pelo
seguinte cálculo: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(valor do curso / número de horas do curso) x número de horas do módulo.
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