


Segunda e quarta-feira
das 12h às 17h e
das 18h às 21h

Terça, quinta e sexta-feira
das 8h às 12h e
das 13h às 17h

De segunda a sexta-feira
das 7h15 às 12h e das 13h às 22h 

Segunda, terça, quarta e sexta-feira
das 12h às 17h e
das 18h às 21h

Quinta-feira
das 8h às 12h e das 13h às 17h

Segunda, terça e quinta-feira
das 12h às 17h e das 18h às 20h30 

Quarta e sexta-feira
das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30Serca

Registro
Geral 
GAP

Recepção

Tesouraria
Financeiro



De terça a sexta-feira
das 18h às 22h 

De segunda a sexta-feira
das 7h30 às 11h e das 17h às 22h

Atendimento ao público (on-line)
Segunda, quarta e sexta-feira
das 13h30 às 17h30

Terça e quinta-feira
das 13h30 às 17h30
Mediação via agendamento
Quarta-feira
das 8h às 12h

Para estudo individual, em grupo ou pesquisa

De segunda a sexta-feira
das 8h às 12h, 13h às 17h15 e das 18h às 21h 

Para retirada e entrega de livros
Segunda, terça, quinta e sexta-feira
das 9h às 10h, 18h45 às 19h15 e das 20h às 21h 

Quarta-feira
das 15h às 16h

NPPJ

Tutor

Biblioteca

T.I.
Impressões

Atendimento presencial com alunos e professor

disciplinas 
híbridas



Estúdio

Serviço
Social

Salas 
multiuso

Comercial

Segunda e quinta-feira
das 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h30

Terça, quarta e sexta-feira
das 13h30 às 17h30

De segunda a sexta-feira 
das 8h às 12h e das 13h às 17h

De segunda a sexta-feira
das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30

O professor deverá agendar o espaço 
(laboratório de informática, mini auditório ou 
sala criativa) com a recepção da faculdade. 

Para uso do auditório deverá entrar em 
contato com o setor financeiro da Fapas.



Atenção,
futuros formandos
Para a realização da formatura solene, o acadêmico precisa seguir o seguinte protocolo:
primeiramente, o requerimento de colação de grau deverá ser entregue ao Serca. Em
seguida, a solicitação de formatura solene deverá ser apresentada à Coordenação de
Curso e Acadêmica e, na sequência, ao setor da Comunicação. Com estes detalhes
acertados, você poderá verificar um local para a solenidade. Lembrando que a Fapas
possui auditório próprio. Neste caso, o acerto financeiro precisará ser feito na tesouraria.
Por fim, selecione uma produtora de eventos que será responsável pela solenidade.

 
No caso de colação de grau de gabinete, o acadêmico deverá entregar o requerimento de
formatura ao Serca. A formatura não solene será realizada em uma única data e
agendada pela Coordenação do Curso e Acadêmica juntamente com o Serca. 
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Site
www.fapas.edu.br

Localização

Redes sociais
@fapassm

/fapasSM 

@FaculdadePalotina

(55) 98148-0024

comunica@fapas.edu.br

(55) 3220-4575

Rua Padre Alziro Roggia, 115, Bairro Patronato

Faça parte do grupo de 
comunicações acadêmicas
do Direito usando o QR 
Code ao lado


