
 

 

 

PORTARIA DIRETORIA 06/2015 

 

Dispõe sobre a instituição dos órgãos e 
titulares do NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA - NEAD 

 
 

 
Na qualidade de Presidente da Mantenedora do Instituto de Ensino Médio e 

Superior François Marie Arquet, Faculdade Campos Elíseos – FCE, no uso de suas 
atribuições, 

 

RESOLVE 
 
Art. 1º – Instituir os órgão e titularização do NEAD da Faculdade Campos Eliseos – FCE;  

 

Art. 2º - A política e as atribuições de cada componente do NEAD serão discricionadas 
no Regulamento Geral do Núcleo de Educação a Distância – NEAD;   

 
O NEAD possui estrita aplicação do regimento em vigor, constitui-se em um dos órgãos 

de deliberação coletiva da FCE; 

 

Art. 3º. A Faculdade Campos Elíseos - FCE, para os efeitos de sua administração, 

compreende órgãos deliberativos e normativos, órgãos executivos e órgãos 

suplementares e complementares, sendo o ANEAD o órgão deliberativo específico para a 

modalidade a distância, e é constituído pelos seguintes membros: 

 

I. Secretaria Geral; 

Vinculada à secretaria geral da FCE 

II. Coordenador Geral do Núcleo de Educação a Distância – NEAD; 

Nomeado pela Didretoria Acadêmica, para atuação exclusiva no núcleo, com 

mandado pró-tempore; 

III. Coordenador Acadêmico do Núcleo de Educação a Distância – NEAD; 

Vinculada aos NDEs dos Cursos; 

IV. Coordenador Pedagógico do Núcleo de Educação a Distância – NEAD; 

Vinculada aos NDEs dos cursos; 

V. Coordenadores de áreas dos cursos de pós-graduação lato sensu; 



 

Vinculada ao NDEs dos cursos; 

VI. Coordenadores dos cursos de graduação a distância; 

Vinculda aos coordenadores dos cursos com aderência; 

VII. Docentes/palestrantes de educação a distância; 

VIII. Vinculados aos docentes com aderência aos cursos; 

IX. Tutores a distância; 

Vinculados aos docentes com aderência aos cursos; 

X. Monitores/Tutores presenciais da sede e dos polos; 

Vinculados aos Polos Credenciados; 

XI. Equipe de apoio técnico: instrucional e logístico,  

Vinculados aos Processos administrativos acadêmicos; 

XII. Equipe de autoria e validação, constituída por autores, designer instrucional, 

Vinculados à equipe Técinica da FCE; 

XIII.  gráfico, web designer, revisores e programadores; 

Vinculados à equipe Técinica da FCE; 

XII. Auxiliares Administrativos (acadêmico e operacional). 

Vinculados à equipe Técinica da FCE; 

 

 

 

 
 

São Paulo, 15 de abril de 2015. 

 
 

PUBLIQUE-SE - BIA 
ASSINADO NO ORIGINAL 

 
IVAN CESAR ROCHA PEREIRA 

Presidente 
 

     


