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Olá! 

 

Este manual, tem o intuito de lhe apresentar o novo  

Portal Acadêmico da Fundação Santo André, disponível no endereço:  

 

www.portal.fsa.br  

 

Visa mostrar as funcionalidades do Sistema, disponíveis ao corpo discente,  que 
permitirá a integração das informações e agilidade no atendimento ao aluno. 

 

Boa leitura! 

 

                                                                                                                     Fundação Santo André 

                        Última atualização:  Setembro/2015 
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 Passo 1 - Acessando o Portal: 

 Acesse o endereço www.portal.fsa.br , utilizando, de preferência, o browser Google Chrome. 

 

 

Na tela de boas-vindas, 

informe seu usuário e senha: 

  

Obs.:  Havendo problemas 

nesse passo, entre em 

contato com a secretaria da 

sua Faculdade, através dos 

telefones: 

  

4979 – 3342 – FAECO 

4979 – 3413 – FAENG  

4979 – 3324 – FAFIL 
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 Passo 2 - Acessando o Módulo Educacional: 

  

 

 
 

 

 

Após informar seu usuário e 

senha,  a tela ao lado será 

exibida. 

 

Clique no Educacional! 
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 Passo 3 – Escolha o Período Letivo / Curso que deseja consultar: 

  

 

 
 

 

 

Escolhido o seu período 

letivo / curso, o sistema 

carregará as suas informações 

e exibirá a próxima tela.  
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 Passo 4 – Menu: Quadro de Avisos  

  

 

 
 

Você poderá navegar pelo Portal 

Acadêmico FSA,  através do 

menu à esquerda da tela! 

 

 

Nesta tela, selecionamos o 

menu: Quadro de Avisos, que já 

lhe sinaliza o percentual de faltas 

por disciplinas, alertando sobre 

a proximidade de ultrapassar o 

limite de faltas. 
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 Passo 5 – Menu: Notas /faltas Etapas 

  

 

 
 

Nesta tela, você poderá 

acompanhar o seu boletim 

acadêmico! 

 

Entenda por Etapa, cada fase 

de avaliação,  por exemplo: P1 

(Prova 1), P2 (Prova 2), AT1 

(Atividade 1), etc. 

 

Sua média final, ficará 

progressivamente próxima da 

real , na medida em que as 

etapas forem concluídas. 
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 Passo 6 – Menu:  Frequência Diária 

  

 

 
 

 

Nesta tela, você poderá 

acompanhar a sua frequência 

diária, o que lhe 

proporcionará consultar suas 

presenças e ausências nas 

aulas, especificando o período 

e a disciplina que deseja 

consultar.  
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 Passo 7 – Menu: Quadro de Horários 

  

 

 
 

 

Neste menu, você visualizará 

o seu quadro de horários de 

aulas. 

 

Nele é possível consultar o 

Professor responsável por 

cada disciplina, para tanto, 

basta clicar sobre a lupa 

correspondente à disciplina 

de seu interesse na consulta.  
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Considerações finais: 

 

O portal acadêmico nos proporcionará muito mais agilidade na integração das informações entre 

professores,  secretaria acadêmica,  alunos e pais de alunos ou responsáveis. 

 

No momento,  estão disponibilizados, os seguintes menus:  

 

 Quadro de avisos; 

 Notas / Faltas Etapas; 

 Frequência Diária; 

 Quadro de Horários. 

 

Em momento oportuno,  compartilharemos mais novidades! 

 

 

   


