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Prezados Discentes! 

 

Sejam bem-vindos à Faculdade Unina. 

É uma grande honra tê-lo(a) como nosso Estudante. 

A proposta dos cursos ofertados pela Instituição prioriza a 

Qualidade e a Excelência na Educação. Desse modo, o processo 

de construção de conhecimento em nossos cursos fundamenta-se 

nos princípios do respeito e da valorização da diversidade e da 

inclusão social.  

 

Este manual contém informações sobre a Inst ituição e os direitos e 

deveres de todos os estudantes matriculados nos cursos da 

Faculdade Unina.   

 

Leia-o atentamente e consulte-o sempre que tiver dúvidas. 

 

 

Cordialmente, 

 

Silvio Nobuyuki Akiyoshi 

Diretor Geral 
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APRESENTAÇÃO 
 

Querido estudante, é com muita alegria que recebemos você em nossa 

instituição e lhe apresentamos esse documento para lhe ajudar a conhecer 

melhor a Faculdade que você estuda. Aqui, você vai encontrar informações 

importantes sobre nossa instituição, conhecer melhor seus direitos e deveres. 

Esperamos que este manual o auxilie na sua caminhada como estudante do 

Ensino Superior.  

A direção, as coordenações, os professores e todos os funcionários da 

Faculdade Unina trabalham visando prestar serviços da melhor qualidade, 

visando garantir uma formação sólida com qualidade, baseada no respeito e na 

valorização da diversidade e da inclusão social. 
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A FACULDADE UNINA 
 

Missão 
A missão da Faculdade Unina é promover o desenvolvimento da 

sociedade através da oferta de um ensino acessível e de qualidade que respeita 

o meio ambiente, a diversidade, a privacidade e acompanha as inovações e o 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Visão 
Ser referência como Instituição educadora pela qualidade de ensino e 

reconhecida dentro dos critérios estabelecidos de excelência, tendo como 

prioridade a elevação para Centro Universitário. 

 

Valores 
 Qualidade e Excelência 

o Buscar a satisfação do cliente 

 Comprometimento e Responsabilidade 

o Honrar compromissos, promessas, prazos regulamentação 

 Ética e respeito 

o Colocar-se no lugar do outro antes de agir 

 Inclusão e Privacidade 

o Respeitar a privacidade e a diversidade promovendo a 

inclusão 

 Inovação 

o Buscar sempre a melhoria contínua e identificar as novas 

oportunidades 

 Felicidade 

o Sinceridade em desejar o bem para outra pessoa 

 União e confiança 

o Promover a união entre as pessoas e um ambiente harmônico 

para trabalho e estudo 
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Finalidades  
 

A Faculdade Unina tem como finalidades: 

 formar profissionais qualificados em suas áreas de atuação; 

 formar consciência crítica a respeito do ser humano, contribuindo 

para sua formação integral; 

 desenvolver o espírito solidário, a participação, o respeito e a 

integração no sentido do reconhecimento da diversidade; 

 ampliar as discussões em relação à diversidade, seja ela cultural, 

social, étnica, de gênero etc., dando subsídios para a formação de 

profissionais mais críticos e responsáveis e preocupados com a 

inclusão social; 

 estimular o desenvolvimento do espírito científico e a formação do 

pensamento reflexivo em diferentes áreas das ciências humanas, 

exatas e tecnológicas; 

 incentivar a investigação científica para o desenvolvimento do 

conhecimento e da tecnologia, a criação e difusão da cultura e 

preservação do patrimônio da humanidade; 

 produzir o saber por meio da articulação entre o ensino, a iniciação 

científica, a formação continuada e a extensão; 

 incentivar e promover a participação dos docentes e dos discentes 

em Congressos, Seminários, Cursos, Palestras e outros; 

 despertar o interesse pelo constante aperfeiçoamento cultural e 

profissional, integrando os conhecimentos adquiridos às experiências 

pessoais e formação intelectual; 

 estimular o conhecimento das questões globais e em particular das 

nacionais e dos regionais; 

 prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

essa uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão, visando a difusão das conquistas e benefícios 

da iniciação científica e tecnológica geradas na instituição; 
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 contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná 

e região Sul do Brasil. 

 

Política Institucional 
 

A Faculdade Unina tem como Política Institucional a busca na satisfação 

dos clientes internos e externos, oferecendo produtos e serviços educacionais 

de excelência, por meio de um Sistema de Gestão que atende os requisitos 

aplicáveis, busca da melhoria contínua e inovação de seus processos. 

 

Objetivos da Política Institucional 
 

 Desenvolver as competências de seus colaboradores e parceiros 

por meio de treinamentos e incentivos para aprimoramento 

profissional e desenvolvimento com o foco no crescimento da 

Instituição e na satisfação do cliente interno e externo. 

 Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade, Inovação, 

Compliance e Meio Ambiente que atenda aos requisitos aplicáveis a 

ser certificado pelas normas ISO 9001:2015, ISO 56002:2020, ISO 

37001:2016, ISO 14001:2015. 

 Aprimorar os processos internos, diversificar as ofertas de cursos 

(Ensino Técnico e Mestrado) com prioridade em tornar-se Centro 

Universitário. 

 Trabalhar com a melhoria contínua e alcançar a excelência nas 

avaliações do MEC, avaliações da CPA e pesquisa de clima 

organizacional. 

 Garantir a saúde e perpetuidade da Instituição. 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO  
 

A Faculdade Unina conta atualmente com os seguintes cursos de 

graduação: 

 
• Licenciatura em Pedagogia (modalidades Presencial e EAD); 

• Licenciatura em Educação Física (modalidade EAD); 

• Licenciatura em Letras Português/Libras (modalidade presencial); 

• Licenciatura em Letras/Libras (modalidade EAD); 

• Licenciatura em Letras Português (modalidade EAD); 

• Licenciatura em História (modalidade EAD); 

• Licenciatura em Artes Visuais (modalidade EAD); 

• Licenciatura em Informática (modalidade EAD); 

• Licenciatura em Educação Especial (modalidade EAD); 

• Bacharel em Teologia (modalidade EAD); 

• Bacharel em Administração (modalidade EAD); 

• Bacharel em Serviço Social (modalidade EAD); 

• Tecnólogo em Processos Gerenciais (modalidade EAD); 

• Tecnólogo em Gestão Pública (modalidade EAD); 

• Tecnólogo em Segurança Pública (modalidade EAD); 

• Tecnólogo em Gestão de TI (modalidade EAD); 

• Tecnólogo em Logística (modalidade EAD); 

• Tecnólogo em Recursos Humanos (modalidade EAD). 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA  

 

Você sabia que o principal órgão de administração da Faculdade Unina é 

o Conselho Superior? Este conselho tem o poder máximo de decisão e conta 

com representantes de todos os segmentos da Faculdade, que representam os 

interesses da comunidade acadêmica.  

 Além do Conselho Superior nossa Faculdade conta com uma Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). A CPA é responsável por analisar as demandas da 

comunidade acadêmica e ajudar a direcionar as nossas ações para melhor 

atendê-lo. Essa comissão também conta com representação de diversos 

segmentos.  

 Nossa Faculdade conta também com os Colegiados de Curso e com o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE). Esses dois órgãos atuam no sentido de 

pensar os problemas, as questões mais importantes de formação, de projeto 

político de curso etc. Porém, enquanto o NDE é um órgão composto só por 

professores e que busca discutir as questões mais amplas referentes ao perfil 

profissional do curso, o Colegiado é uma instância pedagógica, mas também 

administrativa, que atua juntamente com o coordenador, visando as decisões 

coletivas referentes às questões específicas de cada curso, tendo em sua 

composição um discente do curso.  

 Compondo a estrutura administrativa, temos a Secretaria Acadêmica que 

é um Órgão de Apoio. É responsável pelo controle, verificação, registro e 

arquivamento da documentação da vida acadêmica do estudante, desde o seu 

ingresso no curso até a conclusão e/ou expedição do diploma e certificado. O 

setor presta suporte em questões como matrícula, rematrícula, documentação e 

transferência.  

 A Faculdade Unina conta ainda com um serviço de Ouvidoria. Por meio 

desse canal, você pode apresentar sugestões, fazer reclamações, denúncias e 

elogios em relação aos serviços da Faculdade. Para entrar em contato com a 

Ouvidoria, basta escrever um e-mail para:  
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NORMAS E REGRAS GERAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

Todos os cursos da Unina, sejam eles na modalidade presencial ou a 

distância, exigem dos estudantes comprometimento com os estudos, realização 

das atividades, sejam elas avaliativas ou não, sendo que, para os cursos 

presenciais, a frequência mínima exigida em lei é de 75%, requisito para 

aprovação nas disciplinas. No caso dos cursos presenciais de licenciatura em 

Pedagogia e Letras Português/Libras, os horários das aulas são as seguintes:  

 
Horário Manhã Horário Noite Aulas 

7h30 - 8h45 18h30 - 19h45 Equivalente a 2 aulas 

8h45 - 10h 19h45 - 21h Equivalente a 2 aulas 

10h10 - 11h25 21h10 - 22h25 Equivalente a 2 aulas 

 

 Todo início de semestre, o estudante terá acesso ao calendário 

acadêmico, aos planos de disciplina e aos critérios avaliativos das disciplinas 

que irá cursar. O estudante também tem acesso ao ambiente virtual e à sala de 

aula (AVA), espaços que devem ser constantemente visitados pelos estudantes 

e que vão conter informações importantes na sua vida acadêmica.  

 Todos os colaboradores, docentes e coordenadores trabalham com o 

objetivo de garantir a excelência em nossos serviços, enquanto que o acadêmico 

deve ter bem claro os seus direitos e deveres, que são:  

 Frequentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a 

máxima diligência no seu aproveitamento; 

ouvidoria@unina.edu.br 
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 Receber a orientação necessária para a realização de todas as 

atividades acadêmicas e de ensino; 

 Apresentar à coordenação do curso sugestões que visem o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem; 

 Usufruir do ensino e dos benefícios de caráter educacional, recreativo 

e social oferecidos pela Faculdade; 

 Tomar conhecimento das avaliações a que será submetido; 

 Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela 

instituição; 

 Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;  

 Observar o regime acadêmico e disciplinar e comportar-se dentro e 

fora da Faculdade, de acordo com princípios éticos condizentes; 

 Zelar pelo patrimônio da Faculdade;  

 Ter livre acesso a informações, antes de cada período letivo, sobre a 

oferta de cursos, programas e demais componentes curriculares, sua 

duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis 

e critérios de avaliação; 

 Respeitar e ser respeitado por todos os docentes e colaboradores da 

Faculdade, bem como seus colegas.  

 

Em alguns casos previstos por lei, pode-se solicitar o tratamento especial 

e a realização de atividades domiciliares, para saber como funcionam essas 

questões, fique de olho no tópico abaixo:  

 
Tratamento Especial 

 

Os estudantes portadores de afecções congênitas ou adquiridas, de 

infecções, de traumatismo ou de outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados, são considerados merecedores de tratamento 

especial, devendo a Faculdade Unina conceder a esses estudantes, como 

compensação à ausência das aulas, o Tratamento Especial, com 

acompanhamento institucional, sempre que compatíveis com o estado de saúde 
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do estudante e de acordo com as possibilidades da instituição, considerando a 

legislação vigente. 

A estudante gestante tem direito a quatro meses de licença maternidade 

(120 dias), sendo que ela ficará assistida pelo tratamento especial (domiciliar), 

de acordo com a legislação vigente. O tratamento especial deverá ser requerido 

na Secretaria do Curso, por meio de formulário próprio instruído com 

comprovante de matrícula e atestado médico contendo o Código Internacional 

de Doenças (CID), o motivo do afastamento e as datas de início e de término do 

período em que o estudante ficará afastado das atividades acadêmicas. As 

atividades relacionadas ao tratamento especial serão disciplinadas por cada 

curso com aprovação do Colegiado. O tratamento especial não é válido para os 

estágios supervisionados. 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM  
 

O endereço eletrônico do nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem é: 

www.unina.edu.br . Ou mais precisamente: www.unina.edu.br/area-do-aluno/ . 

 Ao realizar o seu login, você será direcionado ao seu ambiente 

acadêmico-administrativo, onde encontrará as seguintes opções:  

 
 Meus dados – Área reservada ao estudante para acessar e conferir as 

suas informações pessoais. 

 Meus Cursos – Indica quais os cursos matriculados, devendo ler e aceitar 

o contrato, para acessar o conteúdo pedagógico. 

 Minhas Notas – Acesso às notas obtidas nas disciplinas cursadas. 

 Mural de recados – Ferramenta interna indicada para a comunicação 

entre Instituição, estudante e professor-tutor, a fim de informar assuntos 

relacionados ao curso matriculado ou à instituição. 

 Documentação Digital – Espaço de acompanhamento e consulta da 

documentação acadêmica para matrícula, inscrição em cursos e outros. 

 Financeiro – Espaço em que o estudante acessa e imprime boletos, bem 

como acompanha seus débitos no decorrer do curso. 

 Solicitações – Possibilita o preenchimento de formulários para 

solicitações acadêmico-administrativas, tais como: cancelamento de 
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matrícula, transferência de curso, segunda via de certificados de eventos 

e outros.  

 Biblioteca Virtual – Acesso ao acervo das Bibliotecas Virtuais Pearson 

ou Léctio. 

 AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) – Destinado ao processo de 

ensino-aprendizagem, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas.  

Vale destacar que é por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que 

você poderá: 

 
 acompanhar a programação dos encontros, avaliação e notícias da 

disciplina; 

 ter acesso aos conteúdos de estudos de cada disciplina do curso; 

 trocar informações e mensagens com o professor dos cursos presenciais 

e professores-tutores, bem como os demais participantes da turma, no 

caso dos cursos a distância; 

 Realizar e encaminhar as atividades das disciplinas; 

 Ter acesso aos textos e informações complementares, encaminhados 

pelo seu professor. 

 

Durante toda a sua graduação, o AVA será sua sala de aula virtual, onde 

você realizará seus estudos e atividades acadêmicas. A seguir, estão listados 

alguns dos recursos disponíveis. 

 

AVA PRESENCIAL 
 

Na tela inicial do AVA dos cursos presenciais é possível verificar, por meio 

do bloco meus cursos, as disciplinas em que o estudante está matriculado.  
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Ao acessar à disciplina desejada, o estudante será redirecionado para a 

tela em pode acessar aos recados, materiais e atividades proposto pelo 

professor em sala de aula.  

 

 
 

AVA EAD 
 

Ao acessar o AVA, o estudante será direcionado à página inicial, em que 

terá acesso ao bloco de disciplinas acessadas recentemente. No bloco abaixo,  
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será possível visualizar todas as disciplinas disponíveis para o estudante. Nessa 

tela, também terá acesso ao menu de mensagens e informações de usuário.  

 

 
 

Ao clicar em alguma disciplina, o estudante é direcionado à tela específica 

da disciplina selecionada.  
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É importante salientar que, em todas as disciplinas, o estudante terá 

acesso a algumas opções de comunicação e navegação. 

Na página inicial da disciplina, ele consegue se comunicar com o 

professor-tutor online pela opção “Mensagens”, “Mensagem para meu 

professor”, ou pelo ícone “   “. Essa comunicação é individual entre ele e o 

professor-tutor online. 

 Já ao clicar no nome do próprio estudante, ele terá acesso à seguintes 

informações/opções: 

 Painel – opção de retornar à página inicial do AVA;  

 Perfil – onde é possível ver as informações do perfil, adicionar foto e 

conferir os dados pessoais; 

 Notas – pode visualizar as notas de cada atividade ou avaliação clicando 

na disciplina desejada;  

 Mensagens – menu de comunicação entre professores e estudantes.  
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O menu Navegação é uma forma de acesso rápido aos elementos que 

compõem as disciplina.  

 
 

Quando o estudante acessar qualquer disciplina, estarão disponíveis os 

seguintes recursos.  

 
 

 Rota de aprendizagem – objetiva direcionar os estudos. Apresentamos 

a você um caminho para que a sua aprendizagem seja mais proveitosa. 

São destacadas as leituras complementares, recursos educacionais 

importantes para aprofundamento dos seus estudos. 
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 Tutoria – canal de comunicação com seu professor-tutor online, onde 

toda a turma pode se comunicar. 

 Mural de Recados – local reservado a postagens do professor-tutor 

online para informações importantes das disciplinas. 

 

 

 Material Didático – você encontrará as videoaulas e o livro da disciplina. 

 

 

 

 Atividades – as atividades são organizadas por semanas. Lembre-se: é 

importante ficar atento às datas do fechamento de cada atividade. 
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Avaliação – aqui estão as Avaliações Presenciais que são realizadas ao final de 

cada módulo; a Segunda Chamada é destinada para estudantes que não 

puderam realizar a Avaliação Presencial por algum motivo justificado 

(Importante: a Segunda Chamada precisa ser solicitada no Ambiente Virtual); já 

o Exame Final é a prova de recuperação da disciplina. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 
CURSOS PRESENCIAIS  
 

A avaliação do rendimento acadêmico é feita a cada disciplina, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento acadêmico do estudante. A frequência às 

aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, é 

obrigatória aos estudantes, vedado o abono de faltas, ressalvados os casos 

previstos na legislação vigente.  

 Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o estudante que não obtiver frequência de, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 

programadas, conforme determinação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9394/96). No caso dos estágios supervisionados, a 

frequência obrigatória é de 100%.  

O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio de acompanhamento 

contínuo do estudante e dos resultados por ele obtidos nos exercícios 

acadêmicos. Para cada disciplina, serão realizadas, no mínimo, duas atividades 
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avaliativas, uma em cada bimestre, cujas datas são previstas em calendário 

acadêmico. Além das atividades avaliativas, serão realizadas atividades em sala 

de aula e no AVA, sendo que o professor tem autonomia para definir o peso 

dessas avaliações e demais atividades avaliativas que considerar necessário. 

Aos estudantes que não realizam as avaliações referentes a cada bimestre 

atribuem-se nota 0 (zero), bem como aqueles que nessas avaliações se 

utilizarem de meios fraudulentos. 

Os que não realizarem as atividades previstas em calendário na data 

determinada devem solicitar a realização de segunda chamada (disponível no 

ambiente virtual), cuja data também é prevista em calendário. Passado esse 

período, o estudante não terá mais o direito de realizar a avaliação.  

O Projeto Integrador (PI) passou a fazer parte da composição de 

disciplinas dos cursos presenciais de Graduação da Faculdade Unina desde o  

segundo semestre de 2017. A fim de complementar as horas dos cursos 

da Faculdade e com o propósito de interdisciplinaridade, o projeto será ofertado 

a cada semestre com a função de ampliar os conhecimentos dos estudantes por 

meio da realização de atividades teórico-práticas. 

O PI da Faculdade Unina vai envolver docentes e discentes de forma a 

permitir um diálogo consensual entre as diferentes disciplinas que compõem o 

currículo dos cursos, da mesma forma que democratizará “os discursos”, isto é, 

todo saber e todo conhecimento serão discutidos, pensados e repensados de 

maneira a possibilitar uma compreensão inequívoca de diferentes fenômenos 

(culturais ou naturais, por assim dizer). 

A integração deve acontecer não só por meio de professores e suas 

disciplinas, mas também por meio dos estudantes, nas atividades das disciplinas 

do semestre. A proposta é integrar conhecimentos diversos na área do curso, de 

forma contextualizada e interdisciplinar. 

Ao final de cada bimestre, no caso dos cursos presenciais, os estudantes 

terão acesso às médias bimestrais de cada disciplina, que podem ser acessadas 
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no portal do estudante, na opção “acadêmico> Notas”, como mostra a figura 

abaixo:  

 
A média final para aprovação no semestre é 7,0, os estudantes que 

obtiverem média inferior a 7,0, porém, superior a 5,0 podem realizar o exame 

final. O exame final é previsto em calendário e sua data não pode ser alterada, 

sem autorização expressa da coordenação do curso. A média para aprovação 

após o exame final é 5,0, sendo esta calculada a partir da soma da média do 

semestre com a do exame final dividida por 2.  

É promovido ao período seguinte o estudante aprovado em todas as 

disciplinas do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com 

dependência do período. O estudante reprovado pode continuar cursando as 

demais disciplinas, desde que elas não sejam pré-requisitos para outras 

disciplinas, devendo cursá-las novamente de acordo com a oferta das mesmas 

pela instituição.  

Os estudantes podem solicitar revisão da prova de Exame Final na 

secretaria, em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado no 

ambiente virtual, fazendo-o mediante requerimento fundamentado, 

demonstrando as razões que o fazem discordar do processo avaliativo. Após 

análise do pedido pela coordenação do curso, se este for plausível será marcado 

um horário para que o professor atenda ao estudante. Tal procedimento deve 

ser registrado e assinado por ambos. Caso o estudante não compareça no 

horário e dia definido, seu pedido perde a validade.  

 

CURSOS EM EAD 
 

A avaliação da aprendizagem deve ser entendida como um processo 

contínuo na verificação do progresso do estudante. Nesse sentido, deve ser 

realizada ao longo das disciplinas e por meio de diferentes instrumentos. Para 

tanto, cada Projeto Pedagógico de Curso, observando sua natureza e duração, 
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deverá explicitar o percurso avaliativo adotado e seus respectivos instrumentos. 

Vale salientar que, em cumprimento ao Decreto 5.622, de 19/12/2005, é 

obrigatória e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de 

avaliação e devem estar descritos momentos presenciais, obrigatórios para 

avaliações da aprendizagem. 

As atividades são divididas da seguinte forma: na primeira semana, você 

se dedicará às atividades relacionadas às aulas 1 e 2 e, na segunda semana, às 

aulas 3 e 4, nas disciplinas de 40h. Você deve seguir esse mesmo percurso para 

as disciplinas de 80h, acrescentando as aulas: 5, 6, 7 e 8. 

As atividades são compostas por:  

 
Semana 1: Questionário (5 Questões objetivas – valor 5,0) e Atividade de 

Pesquisa (valor 15,0 pontos – que ficará aberta até o fim da 

disciplina). 

Semana 2: Discussão sobre o tema (Valor 5,0 pontos – fórum) e Atividade 

de Estudo (2 Questões Discursivas – valor 15,0, que ficará 

aberta até o final da disciplina).  

As Avaliações (Presencial, Segunda Chamada ou Exame Final) devem ser 

realizadas obrigatoriamente nos polos e terá o valor de 6,0 

pontos, exceto o Exame final que valerá 10,0 pontos. 

 

A média final para aprovação no semestre é 7,0, os estudantes que 

obtiverem média inferior a 7,0, porém, superior a 5,0 podem realizar o exame 

final. O exame final é previsto em calendário e sua data não pode ser alterada, 

sem autorização expressa da coordenação do curso. A média para aprovação 

após o exame final é 5,0, sendo esta calculada a partir da soma da média do 

semestre com a do exame final dívida por 2.  

É promovido ao módulo seguinte o estudante aprovado em todas as 

disciplinas do módulo letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com 

dependência do período. O estudante reprovado pode continuar cursando as 

demais disciplinas, desde que as mesmas não sejam pré-requisitos para outras 

disciplinas, devendo cursá-las novamente de acordo com a oferta das mesmas 

pela instituição. 
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ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS 
OBRIGATÓRIOS 

 

O Estágio Curricular Supervisionado da Faculdade Unina é compreendido 

como processo de vivência prático-pedagógica de determinada realidade, onde 

o acadêmico se aproxima de questões e procedimentos adotados 

cotidianamente em trabalhos de sua área de formação profissional, 

compreendendo diferentes teorias e olhares que orientam, bem como informam 

tais processos. 

 Portanto, o Estágio Curricular Supervisionado é o momento de pôr em 

prática tudo o que o estudante vivenciou em sala de aula, é o momento de aliar 

a teoria à prática e de realizar atividades ligadas diretamente com a profissão 

escolhida. 

 A Faculdade Unina integra suas ações com o objetivo de viabilizar, 

otimizar e legitimar os processos de desenvolvimento dos estágios dos cursos 

de graduação, seja, eles obrigatórios ou não. 

 O Estágio é um componente curricular fundamental para a formação dos 

acadêmicos do Ensino Superior. Também é um espaço de aproximação entre a 

IES e a comunidade, possibilitando uma integração à realidade social e 

participação no processo de desenvolvimento regional. Os estágios objetivam a 

afirmação da aprendizagem como processo pedagógico de construção de 

conhecimentos, desenvolvimento de competências e habilidades, sob processo 

de orientação. Os Estágios de cada curso de graduação da Faculdade Unina 

serão regidos por regulamento próprio. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório para a conclusão 

dos cursos de graduação na modalidade presencial e para o curso de Teologia 

na modalidade a distância, sendo que sua formatação se rege por manual 

próprio de acordo com as especificidades de cada curso. A conclusão do TCC 

efetiva-se com defesa pública do trabalho, na qual avalia-se o trabalho que pode 

ser aprovado ou não. Se o estudante reprovar na banca, deve refazer o TCC, 

sendo necessário sua matrícula em mais um semestre do curso.  

Os estudantes cujos trabalhos apresentarem plágio na versão final do 

trabalho ou na banca de defesa serão automaticamente reprovados, devendo 

refazer o trabalho no semestre posterior.  

Observação: Para os cursos de graduação na modalidade a distância, 

execeto o curo de Teologia, os estudantes não realizarão o TCC, mas um Projeto 

de Aplicação ao final de cada curso, o qual é regido por regulamento próprio. 

 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As Atividades Complementares fazem parte da matriz curricular dos cursos 

de graduação. Compreende-se que tais atividades ampliam os conteúdos das 

disciplinas que integram o currículo em sentido estrito, permitindo de forma mais 

efetiva a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade necessárias ao profissional 

do novo milênio.  

Essas atividades (obrigatórias) são consideradas um complemento às 

atividades didático-pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso, relacionadas 

à ampliação da formação acadêmica, profissional e social.  

As Atividades Complementares de cada curso serão regidas por manual 

próprio. 
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NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE 
 

O Núcleo de Apoio ao Discente tem como objetivo ser um espaço de                                 

acolhida, conforme a demanda dos estudantes, desenvolvendo competências e 

habilidades daqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem e 

necessidades educacionais especiais, entre outros, por meio de ações 

específicas, bem como prestar serviço a comunidade acadêmica na busca de 

soluções de problemas presentes nas relações concernentes ao processo de 

ensino-aprendizagem. Busca, também, garantir: permanência, integração e 

participação do acadêmico na Instituição, realizando intervenções nas relações 

interpessoais. 

O Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) tem como objetivo desenvolver um 

trabalho que ofereça apoio pedagógico e psicopedagógico (entre outros) ao 

estudante de modo geral e para aqueles que apresentam qualquer tipo de 

necessidade pedagógica/educacional/emocional diferenciada.  

Com esta iniciativa, a Faculdade Unina pretende avançar na adoção de 

procedimentos e atitudes facilitadoras para a inserção de todos os estudantes 

nas discussões educacionais e pedagógicas de qualquer natureza, com vistas à 

permanência confortável e produtiva desses sujeitos, rumo à conquista da 

qualificação e certificação no ensino superior.  

  

 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO  
 

A Faculdade Unina une-se às demais instituições de ensino superior que 

objetivam tornar o espaço da faculdade indissociável da produção científica, 

priorizando disciplinas e atividades voltadas para este fim. Além das disciplinas 

de Metodologia Científica e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), a Faculdade Unina realiza eventos, tal como a Semana Científica, 

oportunizando professores e estudantes a apresentarem suas produções 

científicas.   

Com esse intuito, criou-se o Núcleo de Docentes e Pesquisadores (NDP), 

reunindo professores interessados em desenvolver projetos de pesquisa para  
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alcançar maior crescimento pessoal, intelectual e profissional. Os professores 

integrantes do Núcleo estão desenvolvendo projetos para a implementação da 

Iniciação Científica e de grupos de estudo na faculdade. Os estudantes 

interessados em participar dos projetos científicos poderão integrar grupos de 

interesse em parceria com os professores que se dedicam à iniciação científica.   

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS  
 
Matrícula  
 

Após a realização e aprovação no processo seletivo, o estudante deve 

enviar a secretaria o contrato de prestação de serviços e ficha de matrícula com 

os seguintes documentos:  

 Cópia autenticada da Cédula de identidade (RG)  

 Cópia autenticada do Cadastro de pessoa física (CPF)  

 Comprovante de endereço (dos últimos 90 dias) 

 Registro civil (certidão de nascimento/casamento) 

 Cópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio (no caso 

de estudantes estrangeiros, é necessária a validação do diploma de 

Ensino Médio) 

 Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio  

 Certificado de reservista (somente para homens).  

 

A matrícula só se efetivará após o pagamento da primeira parcela da 

mensalidade. 

 

No caso dos estudantes estrangeiros, é necessário trazer os documentos 

traduzidos em língua portuguesa e, no caso de estudantes já concluintes de 

curso superior, o diploma deve estar validado no Consulado Brasileiro.  
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Matrícula por transferência  
 

Para realizar transferência, o candidato deverá enviar à Secretaria os 

seguintes documentos: 

 Histórico escolar completo e oficial, contendo dados relativos ao 

processo seletivo, relação das disciplinas cursadas: carga horária, 

nota ou conceito de aprovação 

 Ementas das disciplinas cursadas na Instituição de origem 

 Cópia autenticada da Cédula de Identidade (RG) 

 Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF)  

 Comprovante de endereço (dos últimos 90 dias) 

 Registro civil (certidão de nascimento/casamento) 

 Cópia autenticada do Certificado de conclusão do Ensino Médio  

 Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio  

 Certificado de reservista (somente para homens).  

 

Em relação ao aproveitamento de disciplinas, a secretaria encaminhará a 

solicitação à coordenação do curso, que tem o prazo de 15 dias para efetuar tal 

análise. As disciplinas de qualquer curso superior, estudadas com 

aproveitamento em instituição credenciada, serão reconhecidas desde que 

atendam a similitude de conteúdo programático e carga horária mínima de 60% 

da disciplina a ser aproveitada, sendo atribuídos ao estudante os créditos, notas 

e conceitos obtidos no estabelecimento de procedência.  

Ressaltamos que o aproveitamento é feito para cursos concluídos com no 

máximo 10 anos de conclusão, casos em que a conclusão foi realizada a mais 

tempo, não será realizada a análise de aproveitamento de disciplinas e o 

estudante terá que fazer as disciplinas ofertadas pela Faculdade Unina. 

 Para saber quais documentos são necessários para solicitar a análise dos 

conteúdos a serem dispensados, deve-se consultar o “Manual de 

Aproveitamento de Conteúdos”. Desse modo, é preciso solicitar tal documento 

aos/às coordenadores/as de curso. 
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Rematrícula  
  

A rematrícula acontece no final de cada semestre, para os cursos na 

modalidade presencial, e ao final dos módulos, para os cursos na modalidade 

EAD, conforme data estabelecida em calendário. Para efetuar a rematrícula, o 

estudante não pode apresentar nenhum tipo de pendência com a Faculdade.  

 

Estudantes Bolsistas  
  

Os estudantes bolsistas, de acordo com o tipo da bolsa (PROUNI, 

funcionário etc.) têm documentos e registros diferenciados que devem ser 

verificados na secretaria no ato da matrícula e a cada rematrícula.  

 Os estudantes bolsistas não podem obter nota inferior a 70, bem como no 

mínimo 75% de frequência nas aulas. Ao reprovarem, perdem o direito a bolsa, 

independente da modalidade. Todos os estudantes devem participar das 

atividades extracurriculares promovidos pela Faculdade Unina.  

  

Solicitações  
 

As solicitações são feitas via sistema (ambiente virtual acadêmico-

administrativo), por meio da opção “Solicitações”, conforme imagem a seguir:  

Solicitações para cursos presenciais 
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Solicitações para cursos EaD 
 

 

Para realizar qualquer uma das solicitações a seguir, você não poderá 

ter pendências financeiras, nem documentais.  

 

Declaração de Matrícula: Este documento poderá ser solicitado para a 

comprovação de matrícula e do período em que está cursando.  

 

Documentação para transferência externa: Solicitação destinada para 

transferência a outra Instituição de Ensino.  

 

Prova de 2ª chamada: Caso não compareça a alguma avaliação bimestral, você 

deverá solicitar a para realizar a avaliação de Segunda Chamada.  

 

Trancamento/Cancelamento: Ao se desligar da Faculdade, o estudante perde 

todos os vínculos, cessando todos os direitos e deveres com a Instituição. O 

desligamento pode se dar por meio de trancamento de matrícula, cancelamento 

ou mesmo de abandono de curso.  
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REGIME DISCIPLINAR 
 

O regime disciplinar da Instituição é de responsabilidade de todos os 

membros de sua comunidade e deve atender aos seguintes princípios: 

 

 Respeito à integridade física e moral de todas as pessoas relacionadas à 

Instituição; 

 Respeito ao exercício das atividades pedagógicas, científicas e 

administrativas; 

 Preservação do patrimônio moral, científico, histórico-cultural e material 

da Instituição. 

 

Para os membros do Corpo Discente, são considerados atos de indisciplinar: 

  

I. Atos incompatíveis com o desenvolvimento regular das atividades 

acadêmicas ou que venham a ferir a imagem da Instituição; 

II. Danificação de instalações, equipamentos e uso inadequado de material 

da instituição; 

III. Desacato a professores, autoridades, colaboradores e colegas; 

IV. Iniciativas e compromissos que requeiram recursos financeiros ou de 

materiais da Instituição, sem a devida autorização dos setores 

competentes; 

V. Perturbação da ordem nas dependências da Instituição ou nos locais 

onde se desenvolvem atividades acadêmicas; 

VI. Uso de violência ou atitudes em detrimento da dignidade de colegas; 

 VII. Utilização de meios ilícitos em benefício próprio ou de terceiros; 

VIII. manter conduta incompatível com a moralidade e os princípios éticos 

da Instituição; 

IX. Portar armas ou materiais que atentem contra a segurança dos colegas. 

X. Desrespeitar a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza: 
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a) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. 

b) A criança e o adolescente têm direito a/à: informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que 

respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

c) As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção 

especial outras. 

d) A inobservância das normas de prevenção importará em 

responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei. 

e) Parágrafo Único – nos termos do inciso VIII deste artigo e suas 

alíneas, não é permitida a permanência de crianças nas salas de 

aulas. 

 

As transgressões do regime disciplinar são penalizadas com as seguintes 

sanções: 

 Repreensão escrita pelo coordenador do curso; 

 Suspensão de um a trinta dias, com agravamento conforme o caso; 

 Desligamento da Instituição. 

      

OBS.: O estudante punido com suspensão perderá a frequência e lhe será 

atribuída a nota 0,0 (zero) em todas as avaliações realizadas no período em que 

estiver cumprindo a penalidade. 

 
Os estudantes estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I. Advertência verbal, nos seguintes casos: 

a) desrespeito ao Diretor Geral, a qualquer membro do Corpo Docente ou 

colaborador da Faculdade Unina; e 

b) desobediência a qualquer ordem emanada do Diretor Geral ou de 

qualquer membro do Corpo Docente no exercício de suas funções. 

II. Repreensão, nos seguintes casos: 

a) reincidência nas faltas previstas no item I; 

b) ofensa ou agressão a outro estudante, à perturbação da ordem no 

recinto da Faculdade; 
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c) danificação do material da Faculdade;  

d) improbidade na execução de atos ou trabalhos acadêmicos.  

III. Suspensão, nos seguintes casos: 

a) reincidência nas faltas prevista no item II;  

b) ofensa ou agressão a membro do Corpo Docente ou colaborador da 

Faculdade. 

IV. Desligamento, nos seguintes casos: 

a) reincidência nas faltas previstas no item III;  

b) falsidade de documento para uso junto à Faculdade Unina. 

§1º. São competentes para aplicação das penalidades: 

I. De advertência: o Coordenador de Curso e o Diretor;  

II. De repreensão suspensão e desligamento: o Diretor Geral. 

 

Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão, suspensão até 

10 (dez) dias de desligamento, cabe recurso ao Conselho Superior. 

O registro da penalidade será feito em documento próprio, não constando 

do histórico Institucional do estudante. Será cancelado o registro das 

penalidades de advertência e de repreensão se, no prazo de 1 (um) ano de sua 

aplicação, o estudante não incorrer em reincidência. 

 

INFRAESTRUTURA  
 

A sede da Unina conta com uma unidade localizada no Bairro Bacacheri, 

que atende seus estudantes em um amplo espaço. Tal espaço vem sendo alvo 

de reformas e melhorias constante, visando melhor o atendimento aos 

estudantes. Vale destacar que, desde 2014, a mantenedora tem investido 

fortemente em acessibilidade e tecnologia. 

Atendendo às condições de acessibilidade, a Unina conta com faixas no 

piso, com textura e cor diferenciada, para facilitar a identificação do percurso 

para deficientes visuais; elevador com botoeiras e comandos acompanhados 

dos signos em Braille; identificação em Braille nas entradas do auditório, da 

biblioteca e no laboratório de informática; banheiro adaptado e exclusivo para 

pessoas com deficiência física; mesa adaptada para cadeira de rodas nas salas 
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de aula com identificação para deficientes e vagas no estacionamento para 

pessoas com deficiência e idosas. 

O prédio é dividido em três pisos, sendo que, atualmente, dois deles são 

utilizados para atendimento aos estudantes dos Cursos de Pedagogia e Letras 

Português/Libras da modalidade presencial. A Faculdade conta também com 

estacionamento próprio, o qual é utilizado por estudantes e professores, sem 

nenhum custo adicional. Além disso, a Faculdade conta com salas de aula, 

biblioteca, laboratório de informática, brinquedoteca, auditório próprio, estúdio de 

gravação e cantina, conforme descrito na tabela a seguir: 

 

Andar Ambiente Metragem (m²) 

área 
externa 

Área de Convivência 3 (semiaberta) 135 

área 
externa 

Cantina Depósito 7 

área 
externa 

Cozinha 17 

área 
externa 

Deck 71 

área 
externa 

Estacionamento 800 

área 
externa 

Lavanderia 8 

área 
externa 

Quadra poliesportiva 460 

área 
externa 

Refeitório 74 

elevador Elevador 4 

primeiro 
andar 

administrativo/contabilidade/qualidade 36,5 

primeiro 
andar 

Comercial 63 

primeiro 
andar 

Diretoria Comercial 16 

primeiro 
andar 

Diretoria Geral 16 

primeiro 
andar 

produção de conteúdo 29 

primeiro 
andar 

Sala de aula 39,2 

primeiro 
andar 

Sala de aula 28 

primeiro 
andar 

Sala dos Professores 36 

primeiro 
andar 

Tutoria 54 

primeiro 
andar 

Webconferência 20 

subsolo Almoxarifado 14 



 Controle Interno ED.mn001-03 – 03/05/2022 
 

 

Recredenciamento Portaria1327 de 17/11/2016 DOU 18/11/2016 / Credenciamento EAD: portaria 213 de 03/02/2017 DOU 06/02/2017 

 

subsolo Área de Convivência 2 (interna) 156,2 

subsolo Atendimento ao aluno 8,5 

subsolo Biblioteca 200 

subsolo Brinquedoteca/Laboratório de Ensino Aprendizagem 24,5 

subsolo BWC feminino 9 

subsolo BWC masculino 7 

subsolo Central de estágio 1 (Jozielly) 15 

subsolo Central de estágio 2 (Renata e Diene) 10 

subsolo Coordenação 1 8 

subsolo Coordenação 10 7,5 

subsolo Coordenação 11 7,5 

subsolo Coordenação 12 7,5 

subsolo Coordenação 13 7,5 

subsolo Coordenação 14 7,5 

subsolo Coordenação 15 7,5 

subsolo Coordenação 2 8 

subsolo Coordenação 3 7,5 

subsolo Coordenação 4 7 

subsolo Coordenação 5 10 

subsolo Coordenação 6 8,5 

subsolo Coordenação 7 7 

subsolo Coordenação 8 7,5 

subsolo Coordenação 9 7,5 

subsolo Coordenação Geral 10 

subsolo CPA 7 

subsolo Depósito 9 

subsolo Financeiro 12 

subsolo Manutenção 15 

subsolo Núcleo de pesquisa – Professor tempo integral 16 

subsolo Reunião 29 

subsolo TI 15 

subsolo Vazio 15 

térreo Área de Convivência 1 (interna) 70 

térreo Atendimento/ provas e cronogramas 40 

térreo Auditório 346 

térreo BWC feminino (para estudantes) 20 

térreo BWC masculino (para estudantes) 12 

térreo BWC Pessoas Deficientes 8 

térreo Camarim 6 

térreo Edição/ Expedição 45 

térreo Estúdio 2 (chroma) 18 

térreo Estúdio1 32 

térreo Laboratório de Informática 2 54 
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térreo Sala de Aula 36,4 

térreo Sala de Aula 37,6 

térreo Sala de Aula 39,7 

térreo Secretaria (Atendimento, Protocolo e Tesouraria, 
documentação) 

40 

 

 Laboratório de Informática 
 

O laboratório de informática da Faculdade Unina tem um espaço 

retangular que permite um layout de bancadas, facilitando o manuseio correto 

dos computadores pelos estudantes. Contém computadores, monitores de 19 

polegadas, teclados e mouses com entrada USB. Tem, ainda, projetor 

multimídia, tela de projeção e sistema de iluminação com interruptores 

independentes. 

 

Utilização 
 

O laboratório deve ser utilizado único e tão somente para atividades 

acadêmicas nas modalidades presencial ou a distância da faculdade, que 

necessitem da utilização prática do computador e estiverem ligadas ao ensino, 

pesquisa ou extensão. 

É vedada a utilização dos computadores para fins não relacionados às 

atividades acadêmicas. Nesse sentido, fica terminantemente proibida a 

utilização de jogos eletrônicos e redes sociais no laboratório. Em situações 

especiais, onde o jogo ou as redes sociais forem objetos de estudo, deve haver 

autorização por escrito de um professor responsável pelo acompanhamento dos 

trabalhos. 

Sendo solicitado pelo professor, o estudante usuário deve, 

obrigatoriamente, mostrar a atividade que está desenvolvendo. 

É de responsabilidade total do usuário a conservação e utilização do 

equipamento. Caso tenha extravio ou danificação de equipamentos, será da 

responsabilidade total do usuário que assinou o termo de utilização na secretaria. 

 

Segurança 
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O laboratório adota procedimento diário de backup e não se 

responsabiliza pela integridade dos arquivos gravados no HD do servidor, 

devendo cada usuário ser responsável pela cópia de segurança dos seus 

arquivos. 

Fica terminantemente proibida a cópia de qualquer software instalado 

dos equipamentos desta instituição de ensino. Também é expressamente 

proibida a instalação de software em qualquer equipamento, sem autorização 

prévia e por escrita da direção institucional. 

É de responsabilidade do estudante usuário providenciar os suprimentos 

que utiliza para os seus trabalhos. 

Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao responsável, por 

meio de Comunicação Interna, com provas anexadas e, se for o caso, indicação 

de medidas cabíveis. 

Para a manutenção cotidiana dos equipamentos e dos softwares, a 

Unina conta com uma equipe de funcionários que dão suporte geral ao 

laboratório e asseguram a manutenção dos equipamentos e as atualizações 

necessárias dos softwares. 

 

Biblioteca 
 

Atualmente, a Unina conta com duas Bibliotecas virtuais (Pearson e 

Lectio, disponíveis no Ambiente Virtual) e a Biblioteca Física, localizada na sede 

da Instituição.  

A Biblioteca Física da Unina conta com livros, periódicos e acervo em 

multimídia (CD/DVD), conforme descrito na tabela a seguir: 

 

Livros da biblioteca 

Ativos Títulos Exemplares 

Livros 3.006 11.324 

Periódicos 116 116 

Multimídia 151 1751 

Total 3.273 11.591 
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 Os horários de funcionamento 

 

A biblioteca funciona das 8h às 12h e das 18h às 22h, de segunda a sexta. 

Nos sábados letivos, funciona das 8h às 12h. 

 

 Das normas da Biblioteca Física 
 

São considerados usuários da Biblioteca da Unina: 

a) Estudantes vinculados à Instituição; 

b) Colaboradores; 

c) Professores visitantes, substitutos, associados e voluntários; 

d) Estagiários/Bolsistas; 

 

Os discentes vinculados à Unina serão inscritos na biblioteca mediante 

comprovante de matrícula e documento de identificação com foto. Os 

colaboradores serão inscritos na biblioteca mediante documento de identidade 

funcional, comprovante de vínculo com a Unina ou documento com foto. 

Professores visitantes, substitutos, voluntários, associados e bolsistas terão 

acesso aos serviços da biblioteca mediante apresentação de documento de 

identificação com foto ou comprovante de vínculo com a Instituição, constando 

a data início e término do contrato. A comunidade externa terá acesso aos 

materiais por meio da consulta local. 

O desligamento total ou parcial do usuário consiste na perda do direito ao 

empréstimo e ocorre nos seguintes casos: 

a) Conclusão do curso; 

b) Cancelamento de vínculo temporário ou definitivo; 

c) Transferência para outra instituição de ensino; 

d) Desligamento do quadro de colaboradores; 

e) Término de contrato nos casos de estagiário/bolsista e professores 

substitutos. 

Dos empréstimos 
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O empréstimo será realizado apenas para usuários cadastrados mediante 

o número de matrícula. São modalidades de empréstimo: 

a) Empréstimo normal ou domiciliar; 

b) Empréstimo especial; 

c) Empréstimo permanente. 

 

Empréstimo normal ou domiciliar é aquele em que o usuário retira a obra 

na biblioteca com o direito de levá-lo ao seu domicílio, mediante prazo para 

devolução estabelecido pela Unina. 

Empréstimo local ou especial é aquele em que o material é emprestado 

com prazos diferenciados, estabelecido pela Unina. 

Empréstimo permanente é aquele destinado para uso exclusivo no 

desenvolvimento das atividades de um setor, o qual fica sob a responsabilidade 

da sua chefia.  

 

Dos prazos e limites de obras 
 

O prazo de empréstimo domiciliar varia de acordo com a categoria do 

usuário: 

 

 
 

Materiais disponíveis para empréstimo normal: 
 Livros; 

 Multimeios (DVD, CD-ROM etc.). 

 

Materiais não disponíveis para empréstimo normal: 
 Obras de Referência (dicionários, enciclopédias, índices, bibliografias); 

 Periódicos; 

Categoria Livros Prazos Multimeios Prazos 

Alunos de Graduação 03 07 dias 02 05 dias 
Alunos de Pós-
Graduação 

05 10 dias 03 10 dias 

Professores 05 15 dias 05 15 dias 
Técnico Administrativo 03 07 dias 02 07 dias 

Estagiário/Bolsista 03 07 dias 02 07 dias 
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 Exemplar 01 (um) de cada livro. 

 

Da devolução 
 

A devolução do material deverá ser feita na data prevista, podendo ser 

efetuada por qualquer pessoa. Poderá ser feita somente na biblioteca da Unina. 

Caso a devolução não ocorra na data prevista, o usuário ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas pela Unina 

 

Da renovação de empréstimo 
 

O empréstimo poderá ser renovado na biblioteca ou diretamente no 

endereço eletrônico “www.unina.edu.br”, desde que não haja pedido de reserva 

para a obra. O material poderá ser renovado por até 02 (duas) vezes pela 

internet. Após esse número de renovações, o material deverá ser devolvido à 

biblioteca e solicitado novo empréstimo. 

 

Da reserva 
 

As reservas dos materiais poderão ser feitas no portal do estudante ou do 

professor. A reserva é nominal, obedecendo a ordem cronológica de 

solicitações. A obra em reserva estará disponível pelo prazo de 24h (vinte e 

quatro horas); após esse período, a obra será liberada automaticamente para o 

usuário seguinte. A reserva é permitida apenas para obras que não estão 

disponíveis no acervo para empréstimo normal. 

 

 

Das correspondências e avisos 
 

A correspondência entre Biblioteca e o usuário é realizada via sistema e 

em casos excepcionais por correspondência impressa. O usuário deverá 

acompanhar sua conta da biblioteca por meio do SWA.JACAD ou no CURSOR, 

pelo menu de acesso ao usuário. Os avisos do sistema via e-mail é apenas uma 

forma de lembrar ao usuário das datas de suas movimentações (empréstimos, 
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reservas, renovações e devoluções). O não recebimento das mensagens não o 

isenta de cumprir os prazos estabelecidos para a devolução. 

 

Das responsabilidades dos usuários 
 

São responsabilidades dos usuários: 

 Responder pela guarda, conservação e uso do material emprestado em 

seu nome; 

 Conhecer as normas da biblioteca; 

 Usar o salão de leitura unicamente para o fim a ele proposto: leitura e 

estudo; 

 Zelar pela integridade das obras e do mobiliário, visando a sua 

preservação; 

 Respeitar o horário de funcionamento da biblioteca; 

 Devolver o material da biblioteca dentro dos prazos estabelecidos; 

 Manter atualizado o cadastro de dados pessoais; 

 Acompanhar o histórico de movimentações (empréstimos, renovações e 

reserva) na página do acesso ao usuário; 

 Solicitar e aguardar a devolução do material ao entrar na biblioteca; 

 Renovar o empréstimo da(s) obra(s) via web ou na biblioteca; 

 Guardar o comprovante de empréstimo e devolução; 

 Atender aos pedidos de comparecimento à biblioteca quando solicitado; 

 Não entrar na biblioteca com bolsas, mochilas, pastas, sacolas e pacotes; 

 Utilizar o guarda-volumes somente quando estiver nas dependências da 

biblioteca; 

 Desligar o aparelho celular ou deixá-lo no modo silencioso ao entrar na 

biblioteca; 

 Não adentrar na biblioteca portando equipamentos sonoros que 

prejudiquem a pesquisa/estudo de outros usuários; 

 Não entrar na biblioteca consumindo alimentos ou bebidas; 

 Não fumar nas dependências da biblioteca; 

 Não entrar sem camisa e/ou trajes de banho; 

 Tratar com respeito os funcionários e usuários da biblioteca. 
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O atraso na devolução da(s) obra(s) de empréstimo (local e domiciliar) 

implicará em uma multa diária. Para cada obra em atraso do empréstimo 

domiciliar, o usuário pagará uma multa no valor de 01 (um) real por dia. O usuário 

que não efetuar a devolução do empréstimo de consulta local na data e horário 

estipulado ficará suspenso por 07 (sete) dias, por cada obra em atraso.  

O usuário que entrar na biblioteca com o material emprestado e deixá-lo 

sobre o balcão de atendimento, estantes, mesas ou outros locais sem solicitar 

ao atendente que efetue a devolução, ficará sujeito a penalidade correspondente 

ao tempo de atraso na devolução prevista. Em quaisquer circunstâncias, nos 

casos de extravio, perda ou danos ao material informacional emprestado, o 

usuário deverá repor à biblioteca outro exemplar semelhante ao extraviado e/ou 

danificado. Em se tratando de material ou edição esgotada, a obra a ser reposta 

poderá ser substituída por outra de valor equivalente segundo critérios 

elencados. 

 

  

Das Bibliotecas Virtuais 
 

A Biblioteca Virtual Universitária Pearson é uma das principais 

plataformas digitais de livros do segmento universitário, abrangendo mais de 40 

áreas do conhecimento, disponibilizando o livro completo para os usuários, 

acesso ilimitado para milhares de livros. Ela pode ser acessada por 

computadores, tablets e smartphones, de qualquer lugar e a qualquer hora do 

dia, via internet. A Biblioteca Pearson está disponível no sistema CURSOR para 

acesso dos estudantes, corpo docente e coordenação. 

A Biblioteca Lectio é a nova plataforma de conteúdo digital da Dot.Lib. 

Ela possibilita a leitura de livros digitais, em língua portuguesa, de forma 

agradável e simples, com ela é possível baixar os livros e fazer a leitura off-line 

em qualquer lugar, ofertamos aos nossos estudantes mais 400 títulos da editora 

e-papares. A Biblioteca Lectio está localizada no CURSOR dentro do ambiente 

dos alunos. 
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FALE CONOSCO  
 

CONTATO 

CURITIBA E REGIÃO: 

(41) 3123 9000 
 

DEMAIS LOCALIDADES: 

4003-3741 

 

 

Rua Cláudio Chatagnier, nº 112, Bacacheri 

Cep: 82520-590 

Curitiba/Paraná 

 


