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Apresentação 
 
 
Caro (a) estudante e familiares, 

 
É com grande satisfação que lhe damos as boas vindas e agradecemos por nos ter honrado, 

com sua distinção, ao escolher a Network como sua Escola. Estudar na Network significa que 
você faz parte de um dos melhores colégios particular da região, seus próximos anos serão de 
enriquecimento intelectual e cultural. 

  
Para nós, quanto maior for sua vontade de aprender, maior será o nosso desejo de engajá-

lo nas aulas e propiciar a sua participação. Acreditamos que nossa interação possibilita o 
crescimento coletivo. 

 
Para oferecer uma visão geral do que é a Network, especificamente a Poli Network, 

apresentamos este Guia do Estudante e da família que reúne normas, informações e 
procedimentos acadêmicos, elementos importantes que lhe possibilitarão conhecer a Instituição 
como um todo, facilitando sua inserção em nossa comunidade.  

 
Também realizamos no inicio do ano letivo, uma reunião de acolhimento para os novos 

pais e alunos. 
 
Almejamos que na Network você construa duradouros laços de amizade; que seja feliz e 

que seu talento contribua verdadeiramente para a construção de um mundo melhor, mais justo e 
sustentável.  

 
Assim, sentiremos em cada gesto seu um pedacinho de cada um de nós. 

  
 
 

Profa. Doutora Tânia Cristina Bassani Cecilio 
Reitora - CEO and Founder Network 
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“Quem sabe onde quer chegar, escolhe certo o caminho e o jeito de 
caminhar” 

(Thiago de Mello) 

 

“O indivíduo torna-se criativo, político e pensante, somente quando 
aprende a produzir. Sem produção não há formação. Dessa forma, 
tornar-se-á cidadão com poder de decisão e de intervenção na sua 
realidade sócio-cultural e política” 
 
(Rita Maria B. Dias de Oliveira) 
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 Conhecendo a Network  
Campus I 
 
  

Rever o caminho percorrido para projetar o futuro faz-se imprescindível para a 
planificação do desenvolvimento de uma Instituição. Nesse sentido, buscamos traçar o percurso 

da Instituição Network, a qual foi fundada, inicialmente, 
como empresa, em novembro de 1986, na cidade de 
Sumaré/SP, quando oferecia cursos livres de Informática. 

Recebeu essa denominação devido ao revolucionário conceito 
de informática que “network” representava na época nessa 
área. Em 1989, compreendendo os limites dessa formação, 
ascendeu à categoria de Colégio Técnico, posicionando-se 
com destaque na região, ofertando as habilitações 
profissionais plenas em: Processamento de Dados e 

Secretariado.  
Por alimentar o desejo de oferecer todos os níveis de ensino e implantar uma 

Faculdade de qualidade para atender toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), criou-se 
então a Educação Infantil (1993), o Ensino Fundamental (1995) e a unidade de Nova Odessa 
(1996), possibilitando a unificação das cinco unidades no Complexo Escolar Network, um sonho 
de 14 anos almejado por toda a comunidade. 

Atualmente, a Network é uma Instituição de Ensino Superior respeitada no meio 
acadêmico, que atua nas áreas de Administração, Pedagogia, Bacharelado em Sistemas de 
Informação (BSI), Educação Física e Engenharia Mecatrônica.  Além de manter o Colégio de 
Aplicação da Network que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Técnicos de Informática, Administração e Logística. E a Escola Politécnica das Faculdades 
Network – Poli Network.  É Provedora do programa Carbon Control – Soluções Ambientais e da 
Escola de Rotary Companheiro Nelson Cecilio e do Centro de Informática e Idiomas Network – 
CIN. 

 
Campus II 

 
 

No centro de Sumaré, possui o Campus II, onde são 
realizadas as aulas do curso de Engenharia de Mecatrônica e em 
breve prevê a instalação dos Cursos de Direito e Enfermagem ente 
outros que forem indicados para atender a demanda do mercado.  
No local também existe a Escola Politécnica das Faculdades 
Network – Poli Network com os cursos Técnicos de nível médio 
nas áreas de Mecatrônica, Química, Logística, Segurança no 

Trabalho, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e Meio Ambiente. 
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De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2012 - 2016, a 
Instituição busca a implantação de um Centro Universitário, ampliando as condições de pesquisa 
e diversificando a oferta de cursos superiores e pós-graduação. 

A Network é uma instituição direito privado, porém de espírito público, que busca ser 
democrática inclusiva.  

 
Missão da Instituição 
                A missão da Network é formar cidadãos para a gestão de novos conhecimentos, com 
visão humanista, crítica e reflexiva, contribuindo na construção de um mundo melhor.  

 
 

Nossos maiores valores 
Nosso trabalho deve contribuir para a melhoria da sociedade 
Empenhamos-nos para que o nosso trabalho contribua, de maneira significativa, para a 
melhoria da qualidade de vida de nosso país. Entendemos “qualidade” a partir do conceito 
da UNESCO, como a “adequação do ser e do que-fazer da Educação a seu dever ser”, o que 
reforça o sentido de (trans)formação democrática pela via do conhecimento, já que 
“Educação com qualidade é aquela que efetua mudanças no participante e portanto 
presumivelmente o enriquece”, o que se contrapõe ao  sentido globalizante  do termo, que 
trata de regulação, de seleção, de valor agregado (PDI 2004-2008, p. 16); 
 
A comunidade é nosso alvo 
Somos intrinsecamente relacionados e comprometidos com a comunidade e assim também o 
somos com a Educação. Nosso objetivo é atender a demanda local, oferecendo Educação de 
Qualidade, ancorada na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, com vistas a atingir a missão 
institucional, atendendo as perspectivas/necessidades nacionais - e principalmente as 
regionais - de desenvolvimento sócio-econômico-cultural; 
 
Nossos estudantes e familiares merecem o que temos de melhor 
Nossa amizade e o nosso relacionamento deve ser franco, valioso, vigoroso, cordial, 
confiável. Buscamos equanimidade em todas as (re)ações diante da diversidade cultural, 
étnica, racial, religiosa e de gênero; 
 
Nossa Instituição deve ser sempre um bom lugar para o trabalho 
Para obter o melhor de nós mesmos e para atrair, estimular e conservar os melhores 
profissionais em nossas equipes, devemos ter sempre um ambiente que estimule a amizade, 
o respeito, a organização, a segurança, a criatividade e a satisfação em trabalhar e aprender. 
Para isso buscamos a promoção do cultivo de um ambiente rico em valores humanos; da 
interação educador-educando relação de respeito e confiança, que propicie e assegure um 
ambiente de livre expressão de idéias e de criatividade, tecendo liames de 
corresponsabilidades transformadoras; 
 
Nossa tarefa é para ser realizada em equipe  
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Reconhecemos a interdependência de todos os profissionais que trabalham em nossa 
instituição. Por isso buscamos a promoção de desenvolvimento, valorização e utilização 
racional/reflexiva de seus recursos materiais e humanos; 
 
Nossa atividade é fruto da livre iniciativa - Vivemos do nosso trabalho e por ele somos 
justamente remunerados.  
Regidos pela confiança de nossos colaboradores, estudantes, familiares e comunidade, 
buscamos nos constituir como a melhor relação custo-benefício, propiciando serviços de alta 
qualidade a preços justos e acessíveis a nossa comunidade. 

 
 

Concepções filosófico-pedagógica 
Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a ação pedagógica no 

Colégio Network visa uma Educação Progressista, transformadora, apostando e considerando a 
capacidade de cada aluno na construção do conhecimento, na condição de agente, de sujeito 
crítico, pensante, reflexivo e transformador da sociedade.  Nesse âmbito, a aprendizagem é 
orientada pela noção histórico-crítica, cultural e discursiva, em que o sujeito e o objeto de 
conhecimento se relacionam nas e pelas interações sócio-históricas e culturais, mediadas pela 
linguagem. 

Logo, o currículo é entendido como um meio para ação-reflexão-ação, e deve dar voz à 
experiência vivida, dar voz à diversidade e à subjetividade no processo educativo. O currículo é um 
terreno de produção e de política cultural, em que as disciplinas curriculares funcionam como 
matéria-prima para a (re)construção e, sobretudo para a contestação e a transgressão do saber. E 
como meio para a apropriação dos conceitos, os conteúdos disciplinares devem integrar, de forma 
inter/multidisciplinar, as relações socioculturais, o tempo, o espaço e as relações com a natureza. 

Nessa concepção, o sujeito-aluno é entendido como síntese de múltiplas relações sócio-
históricas, em constante construção e (trans)formação. É compreendido na sua heterogeneidade e 
diversidade, as quais são entendidas não como diferenças, mas como constitutivas ao próprio 
sujeito. Assim, a construção do conhecimento é, ao mesmo tempo, processo e produto (ir e vir), 
sendo que os elementos constituintes desse processo são: a) a linguagem; b) a mediação; c) a 
interação; d) a apropriação; e) os conceitos espontâneos e científicos. 

Dessa premissa, o ensino na Instituição visa a transformar informação em 
conhecimentos socialmente significativos para o conjunto da população (Noronha, 2002, p 117). 
Para tanto, é necessário estabelecer princípios metodológicos que orientem para a criticidade, em 
que o movimento ação-reflexão-ação possibilite ultrapassar o conhecimento do senso comum. O 
princípio da construção histórica e interdisciplinar do conhecimento, se concebido na indissociável 
relação teoria/prática, se desenvolve, metodologicamente, por meio de atitudes investigativas e 
reflexivas da prática educacional, com vistas a dar à teoria um sentido mais orgânico. Logo, a 
metodologia implica um processo múltiplo e integrado, que privilegia a diversidade e a 
heterogeneidade e a estruturação curricular estimula um movimento coletivo de trabalho 
inter/multidisciplinar, em que o fazer com o aluno, tão diferente de doar ao aluno, é condição 
absolutamente necessária para que haja produção de saberes. 



12 
 

 
 

Nessa concepção, a avaliação é entendida como um processo contínuo, constituidor e 
subsidiador do processo pedagógico como um todo. É um processo dinâmico que qualifica e 
oferece subsídios à ação pedagógica. A Instituição entende educação como: 

 
 transformação social; 
 compreensão e promoção da diversidade humana; 
 processo permanente de (trans)formação; 
 autonomia intelectual e atitude investigativa que parte da realidade como base para a 

(re)construção do conhecimento. 
 
 

Mudança de paradigma 
Para cumprir com seus princípios filosófico-pedagógicos, a Network, também 

considerado um colégio de aplicação, executa as praticas consolidadas na Faculdade de 
Pedagogia. Nesse sentido, remetemo-nos à noção de aprender a aprender de Régnier (1997), cujo 
conceito institui-se como uma mudança de paradigma, como um  “novo” papel no processo de 
“aprender”. Este passa a ser um ato que se estende para além dos bancos escolares e redefine o 
papel da escola, do professor, do aluno e dos grupos sociais. Aprender como se aprende torna-se 
a grande tônica (RÉGNIER, 1997, apud, Eyng, 2004, p. 9). 

A verdadeira aprendizagem chega ao coração do que significa ser humano.  Através da 
aprendizagem nos recriamos, tornamo-nos capazes de fazer algo que nunca antes fomos capazes 
de fazer, ampliamos nossa capacidade de criar, de fazer parte do processo gerativo da vida.   
Desse processo formativo, decorrem os princípios da aprendizagem que integra, (Senge, 2001, p. 
47): 

 
Aprendizagem Consciente: É o processo de aprendizagem que tem como centralidade o 
aprendiz. Como tal, este tem condições de responsabilizar-se pela sua aprendizagem, de 
contribuir, de questionar(-se), de participar ativamente, de agir como auto-regulador no seu 
processo formativo. 
 
Aprendizagem Cooperativa: Envolve a atuação coletiva, em que a participação do grupo gera 
e amplia os questionamentos e resultados, na construção do conhecimento. Quando a 
referência é a aprendizagem no contexto atual, destaca-se o trabalho cooperativo, a ação 
coletiva, que resultará na aprendizagem, na construção individual. 
 
Aprendizagem Continuada: A aprendizagem ocorre ao longo de toda a vida e esse fato está 
muito ligado às experiências e à consciência de cada aprendiz. As novas demandas 
contextuais realçam a necessidade de atualizar-se, ajustar-se, superar desafios, dificuldades 
e deficiências. 
 
Aprendizagem Interdisciplinar: O aprendiz tem condições, advindas de sua experiência, de 
aprender na realidade e da realidade, com as questões da vida real de seu cotidiano, aliada 
às condições de aprender sobre a realidade, de conhecimentos teoricamente sistematizados, 
possibilitando-lhe uma compreensão globalizada da realidade. 
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Aprendizagem Contextualizada: O aprender está contínua e intimamente ligado ao contexto 
em que vivencia a sua experiência. Busca aprender aspectos significativos ligados ao seu 
cotidiano, normalmente associados à superação e problemas práticos. Dessa forma que a 
aprendizagem pode ser favorecida pela problematização. 
 
Aprendizagem Significativa: A busca de significado é fundamental para toda a 
aprendizagem, portanto, o aprendiz deve estar capacitado para aprender o sentido na 
sobrecarga de informações à qual está constantemente exposto. A aprendizagem significativa 
pauta-se nas condições: de vinculação substancial dos novos conhecimentos com a bagagem 
cognitiva do indivíduo; no material potencialmente significativo, que possua sentido lógico e 
psicológico; disposição positiva do indivíduo relativo à aprendizagem, tanto circunstancial ou 
momentânea como estrutural ou permanente. 
 
Aprendizagem como Síntese Pessoal: A aprendizagem se realiza em um processo de interação 
sujeito-objeto do conhecimento, sempre mediado por uma realidade, mas trata-se de 
construção de síntese pessoal. Considerando o caráter ativo da aprendizagem, destaca-se que 
esta é fruto de uma construção pessoal, na qual não intervém apenas o sujeito que aprende, 
mas também os “outros” que lhe são significativos. Os agentes culturais são peças 
imprescindíveis para essa construção pessoal. 
 

Coadunando-nos com esse pensar, destacamos que é fundamental que todos os atores 
envolvidos no processo de aprendizagem (gestores, docentes, pais, responsáveis e alunos) 
apropriem-se desta concepção para refletir sobre os desdobramentos que essa mudança 
conceitual implica na nossa vida escolar.  

É salutar, pois, instrumentalizar toda a comunidade acadêmica de nossas concepções e 
da proposta pedagogia e metodologias que nosso grupo de educadores tem construído ao longo 
nos último 26 anos, razão deste Guia, para que saibam que tipo de formação estão recebendo e 
também o que se espera deles. Retomamos (Eyng, 2004, p.9) para explicitar os papéis da gestão, 
do professor e do aluno. 

 
 

Gestão/ Direção 
A gestão do processo formativo tem a concepção modificada e ampliada, deixando de 

ser responsabilidade de um pequeno grupo, para ser tarefa compartilhada coletivamente. A 
participação do conjunto dos colaboradores, entre estes a do professor, é de fundamental 
importância na gestão educacional. A gestão coletiva da tarefa formativa passa a se configurar 
como uma atividade: 

 
Democrática: que se manifesta na responsabilidade coletiva para construir e compartilhar 
conhecimentos; 
Dialógica: em que a troca, o diálogo pode gerar conhecimento e desenvolvimento; 
Ecológica: na inter-relação, receptividade, interconexão e interdependência do todo e de 
todos envolvidos. 



14 
 

 
 

 
O papel do professor 

O aprender a aprender modifica e amplia sobremaneira o papel do professor, que passa 
a ser o de provocar a construção individual e coletiva do conhecimento, mediante questionamento 
sistemático. Ao questionar, problematizar, o professor deve levar o aluno ao questionamento 
construtivo. O papel do professor deixa de ser o de simplesmente dar respostas, orientado pela 
certeza, e passa a ser o de criar dúvidas, fazer perguntas, levando o aluno a pensar e a perguntar-
se. O professor deixa de ser transmissor e passa a ser mediador.  
 
 
O papel do estudante 

A principal tarefa do estudante, na concepção do aprender a aprender, é conhecer-se, 
corresponsabilizar-se por sua formação. Logo, esmerar-se pelo autoconhecimento, pelo 
desenvolvimento da autoestima, a partir da capacidade de autodeterminar-se, da autonomia 
intelectual, desenvolvida com implicações na constituição da identidade. É preciso aprender a 
gerenciar suas estratégias de aprendizagem, buscando atividades que estimulem o intelecto e 
possibilitem estabelecer relações, como por exemplo, a leitura.  A predisposição para aprender do 
aluno é fundamental neste processo.  

Observamos que os aspectos aqui destacados são referendados em Nisbet (1987, 
apud Eyng 2001), pelos quais ressaltamos novamente que “Aprender a aprender implica em 
aprender estratégias como planificar, examinar as próprias realizações para identificar as causas 
das dificuldades, verificar, avaliar, revisar e ensaiar”. 

 
Competências a serem desenvolvidas 

Compreendemos que é preciso alargar o olhar para as diferentes competências e 
colocar no cerne dos debates os saberes que devem integrar o processo educativo, em função das 
constantes mudanças no mercado. Traçar competências significa ter como horizonte possível o 
desenvolvimento pleno das dimensões do ser humano, as habilidades para produzir, reproduzir e 
intervir na sua existência como profissional-cidadão. Para tanto, delineamos competências e 
habilidades a serem desenvolvidas: 

1. Competência para interagir com o conhecimento de áreas distintas 
inter/multidisciplinares, empreendendo (re)ações de intervenção, e dialogar com as demais 
áreas do saber - seja das ciências humanas e sociais, seja da natureza, seja das tecnologias, 
bem como analisar criticamente e participar ativamente dos sistemas e processos 
educacionais e/ou empresariais, no sentido de conduzir e aprimorar suas práticas; 
2. Habilidade para o trabalho autônomo, coletivo, multidisciplinar e investigativo - no 
exercício de sua profissão - desenvolvendo saberes, a partir de questões vividas na prática, 
para articulá-los aos saberes científicos, com capacidade de inovar e articular-se - saber ser 
e saber fazer - diante dos movimentos/evoluções sócio-culturais, tecnológicos, científicos e 
econômicos, com sensibilidade social, moral, ética e compromisso com a democratização 
das relações sociais; 
3. Habilidade para exercer liderança profissional, com capacidade ética de lidar com a 
diversidade, trabalhando/(inter)agindo em equipe com iniciativa e criatividade, em prol dos 
objetivos comuns, considerando a complementaridade das ações coletivas; 
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4. Habilidade/capacidade de visão global/sistêmica discernindo/ compreendendo os 
processos básicos - sejam eles administrativos, financeiros, produtivos, comerciais, 
pedagógicos, tecnológicos e científicos - de modo integrado e estratégico com o ambiente 
externo para atuar técnica e cientificamente, de forma eficiente/eficaz, na gestão da 
organização - na esfera administrativa e/ou pedagógica, assim como na produção técnico-
científica; 
5. Capacidade de compreender/entender a dinâmica do movimento cultural e tecnológico, as 
conjunturas econômicas e políticas da sociedade, valorizando as diferentes linguagens 
manifestas nas sociedades contemporâneas e sua função na produção do conhecimento. 
 
 

Perfis de egressos 
Delineamos o perfil esperado para o estudante, egresso da Instituição: 
1. Formar o profissional orgânico com espírito empreendedor, criativo, inovador; 
2.  Imbuir o aluno de valores de solidariedade sensibilidade social, civil e política; 
3.  Visão global/sistêmica que permita tomar decisões em um mundo de diversidades 

para discernir e compreender/entender os processos básicos; 
4. Consciência para compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento.  

 
Mantenedores 

É o grupo societário que provê recursos à instituição educacional. Formada pelos 
doutores Alexandre José Cecilio, Maria José Giatti Cecilio e Tânia Cristina Bassani Cecilio que é 
CEO and Founder. 
 
Reitoria  

A reitoria é o órgão executivo superior de coordenação e supervisão das atividades na 
Instituição. A ela cabe a função de conferir grau, assinar diplomas, fiscalizar, cumprir e fazer 
cumprir todas as atividades acadêmico-pedagógicas concernentes à Network. 

 
Reitoria das Faculdades Network Profa. Doutora Tânia Cristina Bassani Cecilio 
reitoria@nwk.edu.br   
 
 
Conhecendo o Poli Network 
Equipe diretiva 

 
A reitoria, direção e vice-direção acadêmicas, coordenação, supervisão e orientação 

educacional são exercidas pelos seguintes educadores: 
  

Reitoria: Profª Dra. Tânia Cristina Bassani Cecilio – Técnica em Informática, Pedagoga, 
Especialista em Gestão Escolar e Gestão de Pessoas, Mestre em Educação e Doutoranda em 
Administração Educacional na Universidade do Minho – Portugal, sócia-fundadora da Instituição  - 
29 anos de Network – Reitora – reitoria@nwk.edu.br – CEO and founder  
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Coordenador do Curso Técnico em Administração -  Bruno Henrique Cunha 
Coordenador do Curso Técnico em Mecatrônica – André Gustavo Dextro Mauerberg 
Coordenadora do Curso Técnico em Química – Katia Regina Bogo - Licenciada em Química. 
Coordenador do Curso Técnico em Segurança do Trabalho – Fabiano Saturnino Silva – Tecnólogo 
em Gestão Ambiental. 
Coordenadora do Curso Técnico em Enfermagem – Maria Aparecida de Lima Luciano - Bacharel 
em Enfermagem. 
 
 
Secretaria da Poli Network  

A Secretaria da Poli Network é um setor muito importante. Ela centraliza e 
disponibiliza todas as informações relativas à vida acadêmica dos estudantes e mantém todos os 
registros e documentos relativos ao seu percurso escolar. 

Por isso, é importante que os alunos mantenham seus e-mails e dados cadastrais 
atualizados junto a secretaria e também na carteira de identificação estudantil (carteirinha). 

 
Funcionamento da Secretaria:  
 
Secretária: Maria Amarilza Anerão, atendimento de segunda a sexta-feira, das 13:30h às 
22:30h no Campus de Sumaré. 
Secretária: Clarice Marcondes, atendimento de segunda a sexta-feira, das 18h às 22:30h no 
Campus de Nova Odessa. 
 

   
 
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS: 

 
As frequências e abono de faltas 
A frequência mínima obrigatória é de 75%, conforme prevê o Regimento. As ausências, 

não podem ultrapassar 25%. Inexiste a figura do abono de falta na legislação educacional. Há 
algumas exceções como o Decreto-Lei n. 1.044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o 
tratamento excepcional para os alunos portadores de infecções, traumatismos, condições 
mórbidas, etc. A Lei n. 6.202, de 17 de abril de 1975 atribui à estudante em estado de gestação 
regime de exercícios domiciliares. Ressaltamos que somente são aceitos atestados originais ou 
autenticados referentes a essas exceções.  

 
 
Avaliação Institucional e da aprendizagem 
A avaliação Institucional: A avaliação institucional é um processo sistematizado que 

possibilita ao estudante e familiares avaliar qualidade da educação oferecida pela Network e todos 
os seus setores. Este processo contribua para o estabelecimento de diretrizes e metas de gestão e 
para a nossa melhoria contínua. Este é um processo de autoavaliação que visa reconhecer o 
trabalho e dedicação de cada um de nossos colabordores. 
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Construidora e subsidiadora do processo pedagógico como um todo, a avaliação 
institucional é um processo dinâmico que qualifica e oferece subsídios à ação pedagógica, bem 
como ao próprio planejamento da Instituição,  visando uma educação qualitativa e democrática.  

Avaliação da aprendizagem: A avaliação da aprendizagem é entendida como um 
processo investigativo que visa o desenvolvimento do aluno. São elaborados pelos docentes 
instrumentos avaliativos que contemple a temática em questão visando perceber em que medida 
cada estudante se apropriou dos temas em discussão para que o docente possa redirecionar a sua 
prática bem como elaborar novas estratégias de apoio ao estudante. Não visa a classificação, pelo 
contrário pretende através de um processo dialógico estabelecer uma planos de ação  maior 
consciência sobre o processo de aprendizagem por parte do aluno, do grupo e do professor.   

O Regimento Escolar, devidamente homologado, prevê a realização de, no mínimo, 
dois instrumentos diferentes, por semestre, compondo 3 semestres, contemplando produções 
individuais, seminários, relatórios, leituras entre outros, conforme especificidade da disciplina. 
Cada instrumento de avaliação é mensurado de 0 a 10. 
 

Cálculo da Média Semestral 
A média semestral é ponderada e pontuada de 0 a 10, sendo que a média mínima é 

5,0 (cinco). No cálculo das notas é aplicada a média ponderada, sendo que 70% da nota é 
composta pela avaliação semestral e 30 % são as demais atividades desenvolvidas durante o 
semestre, em cada disciplina.   
            

Prova substitutiva 
Os alunos que faltarem nas avaliações semestrais poderão requerer uma prova de 2ª 

chamada, sendo que não terá custo quando a falta for justificada com a apresentação de atestado 
médico, de óbito, ou por motivo de força maior. Caso contrário, o aluno pagará no ato da 
solicitação uma taxa de R$20,00 por avaliação solicitada. A avaliação deverá ser requerida com 
até 48 horas após a falta e a mesma será aplicada pelo próprio professor em data combinada com 
o estudante. É importante que os alunos acompanhem o calendário acadêmico e faça o 
recolhimento da taxa junto à secretaria. 
 

Ciência e vista de provas  
Como parte do processo pedagógico, destaca-se a importância dos professores, após a 

correção das provas comentarem o conteúdo das mesmas com seus alunos. Os docentes 
encaminharão as avaliações pelo estudante.  
       

 
PORTARIAS: CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE ESTUDANTES 

 
O horário de saída dos turnos 
Os estudantes menores de 18 anos permanecerão na sala com o professor regente até 

serem chamados pelo funcionário quando constatar a chegada do responsável ou monitor do 
serviço de transporte contratado pela família, os quais deverão permanecer no pátio. É muito 
importante constar o nome das pessoas ou empresa autorizada, a retirar o estudante, no verso da 
carteirinha estudantil.  
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Pais de adolescentes que desejarem autorizar seus filhos a saírem da escola sem 
acompanhamento de responsáveis devem assinar Termo de Responsabilidade na secretaria, para 
que seu filho, tenha livre acesso autorizado na carteirinha, caso contrário não será permitida a 
saída do mesmo.  Alunos novos serão fotografados e emitidas a primeira via sem custo.  
  

 
Uniforme Escolar       
Seu uso não é obrigatório para este nível de ensino. Entretanto, aos que interessarem, 

a Network tem diversos modelos a disposição. Poderão usá-la com calça jeans, bermudas ou 
saias. É importante não usar nada muito justo ou curto que impossibilite ao estudante 
acompanhar a dinâmica das aulas e atividades propostas.  Os calçados podem ser abertos ou 
fechados, desde que de solado de borracha. Pedimos que não usem chinelos, pois favorecem 
quedas.  
 
 
MATERIAS E MOCHILAS 

O estudante deverá trazer a apostila, os cadernos e os materiais de uso pessoal (lápis, 
borracha, régua, caneta, apontador, etc). Não é permitido nenhum objeto cortante. 

Poderão também trazer tablets, celulares, calculadoras, netbooks, desde que 
devidamente identificados e sob-responsabilidade dos estudantes. No horário de aula esses 
equipamentos deverão ser utilizados exclusivamente para contribuir para o aprendizado. É muito 
importante que os alunos, verifiquem diariamente suas mochilas certificando-se de que tudo está 
identificado e que o mesmo trará todo material necessário para o bom andamento dos trabalhos 
acadêmicos e  que não contenha nada,  que seja inerente as atividades pedagógicas.  
            
Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

A Network consolida suas práticas pedagógicas a partir da tríade ensino, pesquisa e 
extensão, ministrando cursos sequenciais por campo de saber, cursos de graduação, de pós-
graduação, cursos de especialização, de aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e cursos de extensão.  

 

Ensino 

 No processo de ensino e aprendizagem, as aulas (vivências) são organizadas a partir 
das diretrizes institucionais obedecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais que definem os 
conteúdos que devem ser trabalhados. A partir destas a instituição cria o projeto pedagógico do 
curso e elabora o perfil de egresso. Neste momento são definidos os ementários (o que cada 
disciplina vai desenvolver para construção do perfil desejado) e a definição das bibliografias pelo 
grupo de professores do curso.  

Os docentes elaboram e apresentam os planos para as atividades de Ensino Pesquisa e 
Extensão e clarificam para os alunos os objetivos pretendidos e especialmente os conceitos que irá 
desenvolver e as capacidades que os alguns desenvolverão. 
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Permanentemente o professor desenvolve atividade diagnósticas que permitira tanto ao 
docente como ao aluno perceberem através de feedback como esta ocorrendo o processo de 
aprendizagem. 

Durante esse processo o professor em comum acordo com o aluno desenvolve 
estratégias de acompanhamento dos alunos de forma individual conforme a necessidade dos 
estudantes. (Customiza a aprendizagem).  

O aluno é incentivado a produzir o seu próprio portfólio para acompanhar o seu 
desenvolvimento acadêmico e principalmente tomar consciência sobre seu processo formativo de 
forma a criar uma consciência avaliativa que lhe permita se autoconhecer e a conduzir o seu 
processo formativo.  

Dessa forma, com apoio do professor e atenção do aluno, apoiado pelo grupo, todos os 
alunos têm mais possibilidade de se desenvolverem e elaborar suas sínteses pessoais.  

Bimestralmente, além das atividades de feedback para nota ou não os professores 
realizam dois instrumentos de avaliação diferentes, sendo um deles a avaliação bimestral que 
deverá perpassar os conceitos previstos para ser atingidos no decorrer do bimestre.  Os 
instrumentos são de 0 a 10 escalonados de 5 em 5 décimos.  

A média Bimestral é encontrada pela média aritmética simples ou ponderada entre os 
instrumentos de avaliação elencados pelo docente.  A média mínima é 7,00.     

Após as avaliações os alunos deverão visitar as provas caso obtém nota inferior a 7,00 
(sete). Caso algum não atinja a média, será realizado um acompanhamento que visa recuperar o 
aluno que será registrado através de uma Ficha Diagnóstica individual, bimestral, onde o 
professor emitirá seu parecer sobre as dificuldades de aprendizagem observadas e juntamente 
com o aluno desenvolverão estratégias que visam suprir as dificuldades observadas e se 
necessário serão oferecidas aulas de reforço pelo programa de monitoria.  

As frequências e abono de faltas 

A frequência mínima obrigatória é de 75%, conforme prevê o Regimento. As ausências 
não podem ultrapassar 25%.  Faltas somente podem ser abonadas se amaradas no Decreto-Lei n. 
1.044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos 
portadores de infecções, traumatismos, condições mórbidas, etc. A Lei n. 6.202, de 17 de abril 
de 1975 atribui à estudante em estado de gestação regime de exercícios domiciliares. 
Ressaltamos que somente são aceitos atestados originais ou autenticados referentes a essas 
exceções. Em casos de doença o aluno deverá informar a secretaria antes de ocorrem as faltas. 
Nunca depois. Caso o aluno não possa comparecer a instituição amparado na legislação acima 
serão encaminhadas atividades para que o aluno acompanhe o curso normalmente em seu 
regresso. A instituição possui seguro de vida individual para cada aluno. Em caso de acidentes a 
instituição deverá ser imediatamente acionada e a seguradora também. Será entregue cartão de 
seguro de vida durante as aulas. 

É importante destacar que atestado de trabalho justificam as faltas, mas não abonam. 
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Avaliação do processo de aprendizagem  

Quanto à avaliação do desempenho escolar, conforme estabelecido no Regimento 
Escolar no Capítulo VI, esta será feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o rendimento 
escolar. Confira o regimento: 

Art. 53. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) às aulas e demais atividades, são consideradas aprovadas na disciplina: 

I - os alunos que obtiverem média de aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete) ficam 
dispensados do exame final; 

II - mediante exame, o aluno que, tendo obtido média de aproveitamento inferior a 7,0 (sete) 
e não inferior a 4,0 (quatro), obtiver final igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Parágrafo único. A média final do inciso II é a média aritmética entre a média de 
aproveitamento e a nota obtida no exame final. 

Art. 54. O aluno é considerado reprovado na disciplina, se: 

I - a média de aproveitamento for inferior a 4,0 (quatro); 

II - a frequência for inferior a 75%, caso em que a média final do aluno é zero; 

III - a média final apurada nos termos do inciso II do Art. 51 for inferior a 5,0 (cinco). 

Art. 55. É promovido para a série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas ou 
reprovado, no máximo em três disciplinas. 

Parágrafo único. O aluno que acumular retenção em número superior a 3 (três) 
disciplinas deverá cursá-las novamente e repetir a série, cursando exclusivamente as disciplinas 
que reprovou. 

 

Exame Final 

Deve ser submetido a exame final o aluno que tendo alcançado a frequência mínima 
exigida de 75%, obtiver média final inferior a sete, porém superior a quatro. O exame final 
versará sobre toda a matéria lecionada e constará de prova escrita, oral, prática ou 
monográfica. Será considerado aprovado mediante exame final, o aluno que alcançar nota 
igual ou superior a cinco, expressa pela média aritmética entre a nota do exame final e a 
média final. 

 

Dependências e adaptações 

As dependências e as adaptações deverão ser feitas fora do horário de aula, em 
calendário definido pela secretaria. O valor de cada disciplina e adaptação será definido em tabela 
específica. 
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Extensão 

A Network mantém como principal atividade de extensão cursos abertos a 
comunidade, mantêm o colégio Network e a Escola Politécnica da Faculdade Network. Também 
possui cursos de Pós-Graduação que movem atividades em parceria com a comunidade.  

A instituição incentiva programas e projetos nas áreas de inclusão social e 
desenvolvimento sustentável, especialmente vinculados a comunidade local.   

Seus projetos como o Carbon Control e o Programa de Inclusão digital têm sido 
bastante valorizados pela comunidade e recebidos prêmios nacionais e internacionais expostos na 
instituição.  

 
Do Regimento 

O Regimento é um documento de fundamental importância para uma Instituição. A 
Network possui um regimento interno aprovado pelo MEC, e está à disposição para consulta na 
biblioteca, assim como os projetos pedagógicos dos cursos com a última avaliação, o catálogo de 
cursos, as portarias do Ministério da Educação (MEC) e o Estatuto de Diretório Central dos 
Estudantes (DCE). Documento disponível no Centro de Documentação da Network no 
www.nwk.edu.br/cedoc/ e também na biblioteca. 

 

O regimento Institucional entre outros prevê: direitos, deveres e proibições aos discentes 

 
Direitos dos alunos: 

 
I - ter igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
II - ser respeitado por seus educadores; 
III - contestar critérios avaliativos, podendo recorrer  às instâncias escolares superiores; 
IV - organizar e participar em entidades estudantis; 
V - ter asseguradas as condições ótimas de aprendizagem, devendo ser-lhe propiciado ampla 
assistência do professor e acesso aos recursos materiais e didáticos da escola. 

 
   Deveres dos alunos: 

             
 I - contribuir, em sua esfera de atuação, para o prestígio da Escola; 
 II  - comparecer, pontualmente, e de forma participante às atividades que lhe forem afetas; 
III - ter adequado comportamento social tratando funcionários da escola e colegas, com 
civilidade e respeito; 
IV - portar a identificação escolar expedida pela Escola, apresentando-a quando for exigida; 
V - cooperar para a boa conservação do mobiliário, equipamentos e materiais escolares, 
concorrendo também para a manutenção de boas condições de asseio do edifício e suas 
dependências; 
VI - observar rigorosa probidade na execução de quaisquer provas ou trabalhos escolares; 
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VII - não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física e 
moral sua e de outrem; 
VIII - comportar-se de modo a fortalecer o espírito cívico; 
IX - indenizar o prejuízo quando produzir dano material à unidade escolar e objetos de 
propriedade de colegas e funcionários. 

 
É vedado aos alunos: 

 
I - promover, sem autorização da Direção, coletas, subscrições ou similares, dentro ou fora 
da Escola, usando seu nome; 
II - afixar no recinto da escola, sem prévia autorização da Direção, cartazes ou publicações 
de qualquer natureza; 
III - tomar parte, dentro ou fora da Escola, de manifestações ofensivas a pessoas ou 
instituições; 
IV - praticar, dentro do estabelecimento, ato ofensivo à moral e aos bons costumes; 
V - organizar, servindo-se do nome da Escola, bailes de formatura ou similares, sem 
aprovação da Direção. 

 
É direito dos alunos ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais e pedagógicas da Escola, são deveres dos pais ou 
cuidadores acompanhar a vida escolar do aluno, participando das reuniões, dando ciência nas 
fichas e atas de acompanhamento dos alunos. 

 

Penalidades 

Os membros do Corpo Discente estão sujeitos às demais determinações do Regimento 
e às seguintes penalidades, aplicadas pela Diretoria da Faculdade, conforme Regimento Escolar 
aprovado pelo MEC. 

Art. 77. Os discentes ficam sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I - advertência; II - repreensão; III - suspensão; IV - desligamento. 

Parágrafo único - Pena de suspensão implica na consignação de ausência do aluno 
durante o período em que perdurar a punição, ficando, durante este tempo, impedido de 
frequentar as dependências da Network. 
 

 
Benefícios e Serviços 

São considerados benefícios as atividades oferecidas fora do horário de aula regular, 
que agregam muito valor a formação dos estudantes como: 1 - permanecer em período integral 
sem ônus, 2 - uso do portal  acadêmico da Network (RM–ERP), 3 - rede sem fio (wi-fi), 4 - 
serviço de biblioteca, 5  - estacionamento. Tais benefícios são disponíveis a adimplentes.  
 

Seguro contra acidentes pessoais 
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A Poli Network oferece também, como benefício extra a todos os seus estudantes, um 
seguro contra acidentes pessoais com cobertura no interior da instituição. Caso ocorra algum 
imprevisto, queira por gentileza comunicar a secretaria que o orientará quanto aos procedimentos.  

 
 

Serviço de Encaminhamento a Empregos, Estágios e Intercâmbios – SEEI 
O SEEI – Serviço de Encaminhamento a Empregos, Estágios e Intercâmbios tem o 

intuito de assessorar os estudantes na inserção e recolocação no mercado de trabalho e estágios. 
Mantém o cadastro completo da experiência profissional dos alunos e os encaminha 

para o mercado de trabalho. Por isso é de fundamental importância que os alunos do ensino 
médio e técnico tenham seus dados e especialmente seu e-mail atualizado na secretaria para 
saber sobre vagas e para facilitar o contato desse departamento. Oferece orientações de carreira 
sobre processos seletivos e testes aplicados pelas empresas, desenvolve dinâmica de grupos, 
orientações de como atualizar seu currículo entre outros que serão de fundamental importância 
nesse momento em que o aluno precisa de uma atenção especial. Sua meta anual é empregar 
100 % dos alunos da Network.  

Para atingir seu objetivo o setor prospecta diariamente novas parcerias com as 
principais e maiores empresas/instituições da Região Metropolitana de Campinas a fim de tornar 
viável a indicação para os processos de seleção. Veja em nosso site a listagem de nossos 
parceiros. www.nwk.edu.br/see 

Neste setor todos os alunos podem ajudar trazendo vagas dos locais onde já trabalham 
e indicando os serviços do SEEI para as empresas.  

É importante que todos os alunos saibam que este setor indica GRATUITAMENTE e 
realiza a pré-seleção para candidatos sem nenhum custo para a organização ou para o aluno 
network adimplente.  

As vagas do SEEI são divulgadas via e-mail e/ou pelo nosso site.  
O SEEI também recebe solicitação e é conveniado com as principais agências de 

contratação de estagiário como o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) www.ciee.org.br. 
Para cadastrar-se no SEEI, o aluno deve procurar o setor e informar seus dados 

profissionais.  
 

Representante do SEEI: Wellinton Fernandes - seei@nwk.edu.br horário de atendimento de 
segunda à sexta das 13h às 17h e das 18h às 21h no campus de Nova Odessa. 
 
Representante do SEEI: Hellen Ferracini - seeipoli@nwk.edu.br horário de atendimento de 
segunda à sexta das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 no campus de Sumaré. 

 
 

Serviço de Orientação Profissional 
 

Através de uma equipe multidisciplinar é oferecida orientação de profissional com 
aplicação de teste vocacional, orientação e preparação para participação do estudante nos 
principais vestibulares das universidades públicas dos país e também para o Exame Nacional do 
Ensino Médio- ENEM ao longo do Ensino  Médio. 
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Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Network – NACI 

              A Network é uma instituição que respeita a diversidade humana e atua na perspectiva 
inclusiva, procurando avançar no sentido de promover acessibilidade cada vez mais nos serviços 
oferecidos. 

              Nós através da política de responsabilidade social buscamos desenvolver o processo de 
inclusão educacional em todos os seus cursos, a partir do atendimento do direito de todos à 
educação e a garantia de igualdade de oportunidades de acesso, permanência e participação 
satisfatória dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. O processo de inclusão educacional dar-se-á mediante a consolidação 
das condições de acessibilidade para além do aspecto arquitetônico (acesso). É preciso assegurar, 
com base nos aspectos legais e orientações políticas e pedagógicas, condições plenas de 
participação e aprendizagem a todos os estudantes respeitando suas peculiaridades. 

              Compreendemos que sua função social não se resume à construção do conhecimento e 
à sua disseminação, há um novo papel a ser desempenhado que trata da implantação da cultura 
de inclusão em vários âmbitos, sejam eles, metodológicos, atitudinais, comunicacionais e 
arquitetônicos. A acessibilidade desenvolvida os alunos, com deficiência e necessidades 
educativas especiais (transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
incluindo transtornos do espectro autista) e também contempla professores, funcionários e a 
população que frequenta a instituição. 

              Desse modo, todos, sem distinção, são atendidos e acessam plenamente os serviços 
prestados por esta instituição de ensino. Os coordenadores de curso, professores a secretaria, 
identificam as deficiências e potencialidades daqueles que buscam os serviços educacionais da 
instituição, objetivando efetuar o processo de inclusão do modo mais responsável e eficaz 
possível, garantindo a inserção do aluno na comunidade acadêmica e a oferta de atendimento 
educacional especializado que prevê a adequação metodológica, flexibilidade curricular e 
disponibilização de ajuda técnica e tecnologias assistivas, conforme prevê a legislação em vigor. 

Finalidades: 

• Cadastra os estudantes que informam deficiência, transtorno global de desenvolvimento, 
transtornos de aprendizagem e altas habilidades; 

• Avalia a presença de necessidades educacionais especiais nesses estudantes; 

• Propõe ações que envolvam a eliminação de barreiras físicas, arquitetônicas, 
comunicacionais, atitudinais e metodológicas; 

• Realiza o acompanhamento individualizado dos estudantes com procedimentos 
educacionais especiais, esclarecendo sobre os apoios institucionais existentes e a efetivação dos 
procedimentos indicados; 

• Conduz reuniões de orientação com Colegiados de Cursos, propondo adaptações 
metodológicas e curriculares, bem como recursos de acessibilidade aos estudantes 
acompanhados; 

• Produz materiais informativos referentes às condições especiais acompanhadas; 

• Desenvolve ações de acessibilidade junto à comunidade universitária; 

• Orienta os coordenadores dos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos junto 
aos estudantes acompanhados; 
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• Solicita às instâncias pertinentes a aquisição de materiais e equipamentos de 
acessibilidade, bem como a remoção de barreiras arquitetônicas, de locomoção, de mobiliários, 
entre outros; 

• Assessora coordenadores de eventos sobre condições de acessibilidade que deverão ser 
previstas e providenciadas no que se refere à acessibilidade dos convidados, participantes e 
ouvintes; 

• Organiza e participa de eventos científicos na área de Educação Especial e correlatas; 

• Outras ações que se fizerem necessárias. 
 

Representante do NACI: Nathalia Ruiz Leal – acessibilidade@nwk.edu.br 
Horário de atendimento de segunda, quarta e sexta das 16h às 22h30 e aos sábados das 8h às 
12h no Campus de Nova Odessa e de terça e quinta-feira no Campus de Sumaré. 
 
 

Núcleo de Acompanhamento Pedagógico Network - NAP 

              O NAP Assessora as diversas atividades didático pedagógicas da Instituição e contribui 
para a melhoria do processo ensino aprendizagem, na interação da formação acadêmica, em 
especial, na superação das dificuldades de aprendizagem, apoiando os estudantes nas questões 
de transição, adaptação e vivência acadêmicas. 

Finalidades: 

• Contribuir para o aprimoramento das ações didático-pedagógicas relacionadas ao ensino e 
aprendizagem junto a professores e alunos; 

• Colaborar na apropriação, pelo corpo docente, do Projeto Pedagógico da Instituição; 

• Assessorar nas ações de intervenção pedagógica e/ou psicológica nos casos de 
necessidades educativas especificas; 

• Assessorar nas atualizações dos projetos pedagógicos dos cursos; 

• Assegurar a integração do corpo docente através de grupos de reflexão sobre práticas 
pedagógicas. 

• Para a consecução de suas finalidades, o NAP tem como referenciais a Missão, o PDI, os 
PCCs e a Avaliação Institucional das Faculdades Network e desenvolvem as seguintes atividades: 

• Reuniões sistemáticas com os coordenadores de curso; e professores com o objetivo da 
melhoria da qualidade do ensino; 

• Acompanhamento da execução dos planos de ensino, orientando quanto às metodologias 
de ensino; 

• Acompanhamento, junto com o Coordenador de Curso, do trabalho didático dos 
professores; 

• Orientação dos professores sobre critérios e métodos de avaliação do rendimento escolar, 
individual ou coletivo, sempre que solicitado pelo Coordenador de Curso ou pelo professor; 

• Acompanhamento das relações, auxiliando na integração ou na intervenção pedagógica 
quando necessário; 
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• Atendimento aos alunos que necessitam de atenção especializada; 

• Realização de encontros de grupos de estudos e reflexão sobre a prática pedagógica; 

• Participação na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos; 

• Planejamento de ações de intervenção em sala de aula; quando necessário; 

• Intermediar o tratamento, por especialistas, de alunos com problemas psicopedagógicos; 

 
Representante do NAP: Bruno Henrique Cunha – apoiopedagogico@nwk.edu.br 
Horário de atendimento de segunda à sexta no Campus de Nova Odessa e de terça e quinta-feira 
no Campus de Sumaré. 
 
 
Tesouraria  

Ligada a Administração financeira a tesouraria administra as contas a receber da 
instituição que é feita através de boletos bancários. Tais boletos personalizados, entregues aos 
alunos na sala de aula, entre os dias 20 e 30 de cada mês, com vencimentos para o mês seguinte; 
 
Importante: o aluno que por qualquer motivo não receber o boleto na sala de aula deve retirá-lo 
na tesouraria, antes do vencimento. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, 
caixa eletrônico ou via internet; 

 
Importante:  
 

 O atraso após 3 (três) dias implica na suspensão automática de todos os benefícios 
concedidos ao nível e a falta de pagamento até a data de vencimento implicará no 
acréscimo de multa e juros de mora estipulados no contrato de prestação de serviços 
educacionais; 

 O recibo deverá ser guardado até o fim do ano letivo e deverá ser apresentado sempre que 
solicitado; 

Procure manter as parcelas da anuidade rigorosamente em dia, pois isso lhe trará 
inúmeros benefícios.  

Pagamento das parcelas das anuidades na instituição somente poderão ser feito em 
cheques ou cartão, segundo as instruções de recebimento do boleto e com os mesmo valores das 
agências bancárias. 

 
 

Departamento Administrativo Poli Network 
O Departamento administrativo, pactuando com a Missão e com os Valores da 

Instituição, empenha-se para que a Network seja sempre um bom lugar para o trabalho, 
estimulando e valorizando os colaboradores. 

A Network é uma organização que atua na área de prestação de serviços e é fruto da 
livre iniciativa, portanto, tal departamento zela pelas obrigações legais.  
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Secretária Geral Maria Amarilza Anerão - amarilza@nwk.edu.br 
 
Biblioteca  

 A biblioteca é um importante espaço formativo para a proposta pedagógica da 
Network. Os professores a utilizam durante as aulas e os alunos também, para seus estudos 
independentes. Procuramos manter o padrão de leitura internacional de 8 títulos por ano, mas 
sempre respeitando as características de cada aluno.   

 O Acervo é aberto, possibilitando o contato direto com o do leitor. É amplo e 
organizado profissionalmente. É permanentemente atualizado durante todo ano letivo com 
lançamentos e atendendo as propostas pedagógicas.  

Possui assinaturas de periódicos e revistas nacionais e internacionais, bases de dados 
eletrônicas e acesso ao COMUT (sistema que permite acesso a teses e dissertações de todo 
mundo).  

A estrutura física dispõe de cabines para estudos individuais e em grupo, 
computadores ligados a internet.  

Todos os alunos matriculados adimplentes, já estão automaticamente autorizados a 
retirar material conforme sua demanda. 

Entre os serviços prestados a biblioteca orienta os alunos na elaboração de trabalhos 
de pesquisa, facilitando as buscas dos alunos, orientam-nos na elaboração de fichas catalográficas 
e revisão de normas da ABNT  e os métodos de pesquisa que na Network são ensinados desde a 
tenra idade.     

No site da instituição a biblioteca disponibiliza as revistas cientificas da faculdade e 
também a produção dos estudantes. Possui regulamento próprio e o universitário poderá encontrá-
los disponível ambiente virtual  

Reservas também podem ser feitas por email, pelo site da Network. Consulte o 
regulamento na própria biblioteca. 

Outros serviços prestados pela biblioteca Network a comunidade acadêmica: 
 

 Consulta livre aos materiais dos acervos (livros, teses, periódicos, revistas especializadas, 
vídeos, etc.); 

 Consulta a Bases de Dados - É possível acessar bases de dados disponíveis na Internet 
para realização de pesquisas; 

 Empréstimo Domiciliar - É possível o empréstimo de materiais aos usuários cadastrados, 
conforme o regulamento da biblioteca; 

 Empréstimo entre bibliotecas - Este serviço permite ao usuário utilizar publicações de 
outras bibliotecas;  

 É necessário o preenchimento do formulário com todos os dados, caso contrário o pedido 
não será atendido; 

 Comutação Bibliográfica - Para obtenção de fotocópias de artigos de revistas via Internet e 
outros meios; 

 Catalogação na fonte - Elabora a ficha catalográfica do trabalho do usuário de graduação 
para editoração final, obedecendo aos padrões de catalogação e controle de palavras-chave 
pré-estabelecidos; 
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 Orientação sobre o uso da biblioteca e do acervo através de treinamentos, visitas 
orientadas, material de apoio etc. 

 
Segunda a sexta-feira, das 13h às 22h30. O email é biblioteca@nwk.edu.br 

 
Bibliotecária: Regina Celia Bassani  
 
 
Laboratórios de informática 

A Network possui laboratórios de informática com softwares atualizados e originais. Os 
laboratórios são atualizados permanentemente e ajudam os estudantes durante as aulas nos 
acessos a internet, e também na realização de pesquisas acadêmicas. 

A equipe no laboratório também apoia os estudantes e professores na organização de 
equipamentos audio-visuais para suas aulas. 

É importante que o estudante conheça o regulamento e todos os recursos disponíveis 
para que desfrute ao máximo dos mesmos.  
Encarregado de Gestão de Sistemas de informação: Guilherme Bassani guilherme@nwk.edu.br  
 
 
Comunicação 

Esse setor alimenta o portal de notícias permanente e as redes sociais trazendo 
informações relevantes para os alunos e professores, sempre as últimas novidades. Cuida da 
comunicação interna e externa. 

Recebe informações de alunos sobre os principais acontecimentos e disponibiliza para 
toda a comunidade acadêmica. Por isso é muito importante manter-se conectado e enviar 
informações ao setor. 

Um eficiente veículo de comunicação da Network é o endereço www.nwk.edu.br.  
 

Assessor de Comunicação e Marketing:  
Duda Gambeta – dudagambeta@gmail.com 
Wellinton Fernandes – wellinton@nwk.edu.br | comunicacao@nwk.edu.br 
 
Papelarias, Serviço de Impressão e Cópias 

Papelaria – O estudante encontrará na papelaria, materiais escolares diversos e textos 
solicitados pelos professores. 

Cópias e Propriedade Intelectual. Proteção Leis 9.609/98 e 9.610/98 - A Papelaria 
efetua cópias de obras apenas dentro do permitido em lei. 

Serviço de Impressão - Os alunos têm a sua disposição um serviço de impressão a 
preços acessíveis, podendo contar com impressoras a laser, jato de tinta e matriciais.  

Para o próximo ano letivo estamos nos organizando para disponibilizar arquivos para 
tablet.  

 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 13h às 22h30. 

Estacionamento 
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A instituição em Sumaré possui um estacionamento para atender seus alunos, 
professores e funcionários. São disponibilizadas cerca de 200 vagas gratuitamente. Portanto, é de 
inteira responsabilidade dos alunos e dos senhores pais os bens e veiculos estacionados no local.  

Já a instituição em Nova Odessa tem estacionamento e é cobrado valor referente ao 
seguro dos carros. Informações sobre valores na recepção no horário noturno. 
 
 
Transporte 

O transporte escolar é de contratação dos pais/alunos, sendo que a instituição pode 
fazer a indicação de prestadores de serviço para facilitar o acesso dos estudantes de todos os 
bairros, devendo aos pais contratar aquele que melhor o servir. No entanto, não há qualquer 
responsabilidade da Network quanto ao transporte escolar. 

Mais informações no setor de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 22h30. 

 
 

Atendimento 
O Setor de Atendimento da Poli Network atende os alunos ingressantes. É nesse 

departamento que a Instituição apresenta seus produtos e serviços, além disso, o Atendimento 
também oferece novos cursos e programas de extensão para os estudantes que já fazem parte do 
corpo discente da Network. 

Os atendimentos podem ser feitos em ambas unidades, independente do local 
estabelecido do curso escolhido. 

 
Encarregada: Gabriel Augusto – gabriel.atendimento@nwk.edu.br   
Poli Network: Tania Assumpção – tania.atendimento@nwk.edu.br  

             
Horário de atendimento 
De segunda a sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 12h 

 
 
Lojas da Grife Network 

A Network possui um setor que cuida especialmente dos artigos que levam a marca da 
Instituição. Na Loja da Grife é possível encontrar camisetas, jaquetas personalizadas para cada 
curso. A loja fica no campus de Nova Odessa, e funciona no horário das 08h às 18h, e no 
campus de Sumaré, o atendimento é feito na Tesouraria, com o Sr. Márcio Eichembergue, no 
horário das 13h às 22:30h – marcio@nwk.edu.br . 
 
Setor de qualidade e meio ambiente 
Qualidade 

A área de qualidade e meio ambiente da Network é responsável por garantir o padrão 
de qualidade Network. Realiza anualmente a avaliação institucional de todos os cursos e níveis de 
ensino oferecidos pela instituição. 
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Oferece subsídios para os gestores e professores sobre a qualidade de seu trabalho e 
uma referência de como está a qualidade da Network frente aos indicadores nacionais e 
internacionais de qualidade. 

 
 

Ouvidoria 
Também atende toda a comunidade Network por meio do serviço de ouvidoria durante 

todo o ano letivo. Recebe sugestões e críticas por parte dos estudantes, através do e-mail 
ouvidoria@network.edu.br, ou pessoalmente e trata de cada um dos processos que recebe, 
articulando-os com a avaliação institucional de cada nível de ensino. Através dele suas sugestões 
são encaminhadas a Diretoria Geral. 

 
 

Meio ambiente 
A área de meio ambiente cuida para motivar toda a comunidade acadêmica a pensar, a 

inovar e a criar de maneira sustentável. Desenvolve ações de conscientização e compensação das 
emissões de gás que provocam o efeito estufa através do programa Carbon Control. 

A Network é a primeira instituição brasileira a compensar suas emissões de Co2 até a 
presente data já efetuou o plantio de mais 20 mil árvores com os demais parceiros do Carbon 
Control. 

 
 
 
Responsabilidade Socioambiental 
 
Carbon Control 
 O Carbon Control Soluções Ambientais é um dos projetos que a Instituição mantém na sua 
área de responsabilidade social-ambiental, que estimula outras instituições e empresas a 
compensarem e/ou controlar as suas emissões de C02 através do plantio de árvores. Trata-se de 
uma metodologia científica desenvolvida na Network que é disponível gratuitamente a toda 
comunidade. Mais informações e registros das práticas ambientais, acesse o site 
www.carboncontrol.com.br 
 
Engenheiro responsável. Prof. Renato Francisco dos Santos Junior. 
 
 
Inclusões Digitais 

A Instituição disponibiliza a sua comunidade cursos de inglês e informática através do 
Centro de Informática de Idiomas da Network – CIN. 
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Infraestruturas física e tecnológica 
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