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PREZADO ESTUDANTE DO UNIPTAN!
Você agora é estudante do Centro Universitário Presidente Tancredo de
Almeida Neves – UNIPTAN, e queremos dizer que estamos muito felizes por ter
você como nosso aluno.
O conhecimento o faz livre; por isso, comemore sua vitória em ser um
graduando! Aqui no UNIPTAN, estamos prontos para compartilhar sua fase de
formação, preparando-o para enfrentar os mais complexos desafios profissionais
e atuar com sabedoria na transformação da sociedade.
Em 2020, estamos comemorando 20 anos de excelência nessa tarefa,
e os resultados atestam que estamos no rumo certo ao priorizar uma formação
profissional de cunho humanista, voltada ao desenvolvimento integral de nossos
alunos. Isso não significa que não possamos nos aprimorar. Em nossa gestão,
temos trabalhado para avançar em nossa infraestrutura, para atualizar nossa
metodologia de ensino e ampliar as oportunidades para os nossos alunos.
O UNIPTAN tem como finalidade oferecer ao estudante um curso
diferenciado, preocupado em estimular a capacidade criativa, o desenvolvimento
científico e o pensamento reflexivo, formando, assim, profissionais capazes de
compreender a sociedade contemporânea em suas múltiplas dimensões.
Cabe ainda ressaltar que o UNIPTAN possui o compromisso de fomentar
em todos os seus discentes uma postura profissional fundamentada na ética e
na compreensão do homem como um ser em constante interação com o meio
ambiente, tendo em vista a sua complexidade biopsicossocial.
Preparamos para você este Guia Acadêmico com o objetivo de nortear
suas ações e sua vida acadêmica, facilitando sua comunicação com a Faculdade
e, principalmente, orientando-o quanto a questões de ordem institucional.
Assim, você conhecerá melhor toda a estrutura do UNIPTAN, os serviços e os
profissionais com os quais poderá contar ao longo de sua formação acadêmica.
Leia este Guia atentamente e guarde-o durante todo o seu curso, pois
nele você encontrará informações muito importantes para o seu dia a dia na
Instituição. A leitura atenta deste Manual resolverá grande parte de suas dúvidas
em sua trajetória acadêmica no Centro Universitário Presidente Tancredo de
Almeida Neves – UNIPTAN.
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Conhecendo a sua
faculdade

1

1.1 UM POUCO DE HISTÓRIA
O UNIPTAN foi criado em 2000 com o objetivo de ampliar a oferta de uma formação
superior de qualidade em São João del-Rei e todas as cidades de seu entorno e, desde
então, vem continuamente buscando a melhoria dos cursos que oferece, seja em
termos de infraestrutura, seja em termos acadêmicos.
A seguir, apresentaremos a você a estrutura da Instituição, assim como os
atuais representantes de cada cargo. Saiba que todos os profissionais, cada um em
sua esfera de competência, desenvolve um trabalho sério para garantir a excelência
acadêmica da Instituição e está disponível para atendê-lo no que for necessário.

1.2 MISSÃO
Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que
formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões.

1.3 VISÃO
Estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os
alunos, colaboradores, mantenedores e sociedade.

1.4 REITORIA
Reitora: Profª. Drª. Maria Tereza Gomes de Almeida Lima
Pró-reitora de Ensino e Assuntos Acadêmicos: Profª. Msc. Kelly Aparecida Torres
Pró-reitor de Pesquisa e Extensão: Prof. Dr. Heberth Paulo de Souza
1.5 COORDENAÇÕES DOS ÓRGÃOS ACADÊMICOS E SUPLEMENTARES
Coordenação de Pesquisa: Drª. Eliane Moreto Silva Oliveira
Coordenação de Extensão: Profª. Msc. Ana Claudia Silva Lima
Coordenadora de Secretaria e Finanças: Rosineia de Jesus Ferreira Costa
Núcleo de Apoio ao Estudante: Cristiane Pereira da Silva Ávila
Ouvidoria: Prof. Msc. Matheus Bevilacqua Campelo Pereira
Biblioteca: Ludmilla Vieira Silva
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1.6 COORDENAÇÕES DE CURSOS
Administração: Prof. Msc. Márcio Lobosque Senna Neves
Ciências Contábeis: Profª. Msc. Carla Agostini
Direito: Prof. Msc. Antônio Américo de Campos Junior e Profª. Msc. Daniela Oliveira
Gonçalves
Educação Física: Prof. Msc. Álex Sousa Pereira
Enfermagem: Profª. Mestranda Marcele Pereira Silvestre Gotardelo
Engenharia Civil: Profª. Esp. Jaqueline Márcia Rodrigues
Engenharia de Produção: Profª. Msc. Simone Aparecida de Melo
Fisioterapia: Profa. Dra. Jasiara Carla de Oliveira Coelho
Medicina: Prof. Dr. Daniel Riani Gotardelo e Prof. Msc. Carlos André Diláscio Detomi
Nutrição: Profa. Msc. Sílvia Aline Furtado
Odontologia: Prof. Mestrando Michel Calil Abrão Neto
Pedagogia: Profª. Msc. Raquel Auxiliadora Borges
Psicologia: Profª. Msc. Talyta Resende de Oliveira

8
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Cursos – Estrutura e
Organização

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO
Nome do Curso: Administração
Titulação: Bacharel em Administração
E-mail: administracao@uniptan.edu.br
O Curso de Administração tem o intuito de cobrir a área de conhecimento da Ciência
da Administração e preparar o futuro administrador para o exercício da profissão,
possibilitando ao aluno o desenvolvimento da sua capacidade analítica e crítica,
incentivando-o à criatividade, no sentido de recriar o seu espaço na sociedade local
e nacional, em função da situação estratégica própria de seu campo de atuação.
O mercado de trabalho do administrador é bastante amplo, podendo ele atuar nas
áreas pública e privada. Na área pública, ele é capaz de atuar em funções de direção
e coordenação de diferentes níveis da burocracia estatal e de organizações públicas.
Na área privada, é ele o profissional capaz de dirigir a organização, na sua dimensão
estratégica e operacional.
Coordenador do Curso: Prof. Msc. Márcio Lobosque Senna Neves

2.2 CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Nome do Curso: Ciências Contábeis
Titulação: Bacharel em Ciências Contábeis
E-mail: cienciascontabeis@uniptan.edu.br
O Curso de Ciências Contábeis tem um projeto pedagógico inovador e fundamentado
em referenciais e pressupostos contemporâneos, a partir de um ensino de qualidade,
comprometido com a cidadania, justiça social, crescimento e desenvolvimento
econômico. O Curso caracteriza-se por uma orientação de permanente estímulo à
imaginação e à criatividade dos alunos, procurando exercitar seu raciocínio analítico
e inspirar sua capacidade no âmbito das organizações. Nesse sentido, contribui
para a concretização da visão e missão do UNIPTAN, bem como com a melhoria dos
controles e registros das organizações públicas e privadas, formando profissionais
como: Contador, Auditor, Analista-Financeiro, Perito Contábil, Controller, Gerente de
Planejamento Financeiro e Custos, e outros.
Coordenadora do Curso: Profª Msc. Carla Agostini
Guia Acadêmico UNIPTAN 2020
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2.3 DIREITO
Nome do Curso: Direito
Titulação: Bacharel em Direito
E-mail: direito@uniptan.edu.br
O Curso de Direito do UNIPTAN foi elaborado a partir das peculiaridades da região
de São João del-Rei, a saber: o mercado de trabalho, as mudanças socioeconômicas
e tecnológicas e a nova legislação que disciplina a formação de recursos humanos
para a área jurídica. Com esses pressupostos, foi elaborada a proposta do Curso
visando à formação de homens públicos voltados para a solução dos problemas, de
cidadãos, de profissionais conscientes de seus deveres e direitos, com amplos e sólidos
conhecimentos práticos, técnico-jurídicos e sociopolíticos. O egresso do Curso de
Direito é capaz de participar, com responsabilidade e competência, do processo de
integração e desenvolvimento socioeconômico da região de São João del-Rei e em
âmbito mais amplo.
Coordenadores do Curso: Prof. Msc. Antônio Américo de Campos Junior e
Profª. Msc. Daniela Oliveira Gonçalves

2.4 EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome do Curso: Educação Física
Titulação: Bacharel em Educação Física
E-mail: educacaofisica@uniptan.edu.br
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado)
O bacharel de Educação Física planeja, ensina, orienta, coordena e avalia a prática de
atividades físicas, esportivas e recreativas nas perspectivas da promoção e proteção
da saúde, da qualidade de vida, da educação e da reeducação motora, do rendimento
físico-esportivo, do lazer e da gestão de empreendimentos relacionados a essa
atividade profissional. A formação do profissional de Educação Física do UNIPTAN é
norteada por uma sólida formação científica, humanística e técnico-pedagógica,
sendo o profissional capaz de socializar as pessoas na cultura do movimento humano,
conscientizá-las e motivá-las a adotar um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.
Coordenador do Curso: Prof. Msc. Álex Sousa Pereira

10
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2.5 ENFERMAGEM
Nome do Curso: Enfermagem
Titulação: Bacharel em Enfermagem
E-mail: enfermagem@uniptan.edu.br

O Curso de Enfermagem do UNIPTAN considera como justificativa relevante, para a
formulação de um currículo inovador na área de Saúde, o processo acelerado de
modernização científica e tecnológica que tem gerado novas formas de construção do
conhecimento e de relação com o mundo do trabalho e com profundas repercussões
políticas, econômicas e sociais nas organização sociais. Esse processo de modernização
tem produzido inovações científicas e tecnológicas: novos protocolos, estratégias
e procedimentos utilizados na atenção em saúde; a diversidade de abordagens de
investigação; a globalização da produção, difusão e aplicação do conhecimento; a
pluralidade cultural, etc. Essa realidade demanda mudanças profundas nas instituições
formadoras no modo como concebem e operacionalizam o processo de ensinoaprendizagem do futuro profissional da área da Saúde.
Coordenadora do Curso: Profª. Mestranda Marcele Pereira Silvestre Gotardelo

2.6 ENGENHARIA CIVIL
Nome do Curso: ENGENHARIA CIVIL
Titulação: Bacharel em Engenharia Civil
E-mail: engenhariacivil@uniptan.edu.br
O Engenheiro Civil é o profissional habilitado para atuar em empresas de construção
civil; em obras de infraestrutura de barragens, de transporte e de saneamento; obras
ambientais e hidráulicas. Além disso, o profissional da engenharia civil atua em todas
as etapas da concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção
de edificações e infraestruturas. O curso de Engenharia Civil, oferecido pelo UNIPTAN,
possibilita que o profissional seja absorvido, imediatamente após sua formação,
pelo mercado de trabalho, visto que o currículo oferecido ao graduando é dinâmico
e flexível. Dinâmico, quanto ao acompanhamento das modernas demandas, em
termos de constantes mudanças de posturas, teorias e procedimentos. Flexível, pois
oferece unidades curriculares específicas e interdisciplinares para o atendimento de
necessidades pontuais dentro da construção civil.
Coordenadora do Curso: Profª. Esp. Jaqueline Márcia Rodrigues
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2.7 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Nome do Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Titulação: Bacharel em Engenharia de Produção
Email: engenhariadeproducao@uniptan.edu.br
As grandes preocupações da área de Engenharia de Produção - incluindo aumento de
produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade, ao lado da metodologia
sistêmica voltada para o desenvolvimento integrado - colocam-se como fatores
indispensáveis para a visualização de alternativas de saída para a crise em que está
imersa a sociedade brasileira. A melhoria da qualidade de vida da população vinculase à alavancagem do sistema produtivo de bens e serviços em termos quantitativos
e qualitativos. É na tecnologia de organização desses fatores que a Engenharia de
Produção dá uma contribuição mais significativa para a sociedade, haja vista que
a oferta de empregos para Engenheiros de Produção cresceu substancialmente nos
últimos anos. Nesse sentido, o UNIPTAN está sempre acompanhando a formação dos
profissionais egressos de maneira que atendam à demanda do mercado.
Coordenadora do Curso: Profª. Msc. Simone Aparecida de Melo

2.8 FISIOTERAPIA
Nome do Curso: FISIOTERAPIA
Titulação: Bacharel em Fisioterapia
E-mail: fisioterapia@uniptan.edu.br
A Fisioterapia é uma ciência da área da saúde que se propõe a estudar, prevenir e
tratar os distúrbios cinético-funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo
humano, gerados através de alterações genéticas, traumas ou doenças adquiridas ao
longo da vida. Como atividade de saúde, a Fisioterapia teve a sua regulamentação
sancionada através do Decreto-Lei 938/69, Lei 6.316/75, Resoluções do COFITO,
Decreto 9.640/84 e Lei 8.856/94.
As áreas de atuação profissional para o bacharel em Fisioterapia compreendem
o âmbito clínico, a saúde coletiva, a educação, o esporte, a atenção à saúde do
trabalhador e a indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico, nos diferentes
níveis de atenção. Dessa forma, a formação do profissional fisioterapeuta pressupõe
uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com uma capacidade de
atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual.
Coordenadora do Curso: Profa. Dra. Jasiara Carla de Oliveira Coelho

12
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2.9 MEDICINA
Nome do Curso: MEDICINA
Titulação: Bacharel em Medicina
Email: medicina@uniptan.edu.br
O curso de Medicina, no formato proposto pelo UNIPTAN, busca a formação do
profissional médico generalista, humanista, crítico e reflexivo, com capacidade para
atuar no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, pautado em
princípios éticos. O curso é baseado na perspectiva da integralidade da assistência,
com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, para a
promoção da saúde integral do ser humano. Visa-se um profissional integrado à equipe
multidisciplinar de cuidados à saúde, com ênfase nas peculiaridades e necessidades
específicas das regiões em que o UNIPTAN está inserido. Essa orientação se integra às
diretrizes do curso de graduação em Medicina e às proposições do Programa Nacional
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, no tocante ao conteúdo teórico,
aos cenários de práticas e às orientações pedagógicas. Guarda também a necessária
consonância como sistema de avaliação e a dinâmica curricular própria da Instituição.
Coordenadores do Curso: Prof. Dr. Daniel Riani Gotardelo e
Prof. Msc. Carlos André Diláscio Detomi

2.10 NUTRIÇÃO

Nome do Curso: NUTRIÇÃO
Titulação: Bacharel em Nutrição
E-mail: nutricao@uniptan.edu.br
O curso de Nutrição tem como objetivo a formação de um profissional generalista,
humanista, crítico e reflexivo, capacitado a atuar na promoção, recuperação e
manutenção da saúde individual e coletiva, pautado em princípios éticos, com
reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. O mercado de trabalho
para o Nutricionista é abrangente e envolve diferentes áreas de atuação em que a
alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais para a prevenção e tratamento
de doenças e para a melhoria da qualidade de vida de indivíduos e populações.
As principais áreas de atuação do Nutricionista são a clínica, esportiva, marketing
nutricional, pesquisa e indústria de alimentos e entre as principais atividades do
profissional formado em Nutrição destacam-se: a) Elaboração de diagnóstico
nutricional de indivíduos e populações; b) Prescrição de dietas e suplementos
nutricionais em consultórios, hospitais, clínicas etc; c) Controle de qualidade na
produção e distribuição de alimentos em indústria de alimentos e em serviços de
alimentação coletiva, como creches, refeitórios industriais, restaurantes etc; e
Guia Acadêmico UNIPTAN 2020
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d) Pesquisa, desenvolvimento e avaliação de produtos para uso na alimentação
humana.
Coordenadora do Curso: Profª. Msc. Sílvia Aline Furtado

2.11 ODONTOLOGIA
Nome do Curso: ODONTOLOGIA
Titulação: Bacharel em Odontologia
E-mail: odontologia@uniptan.edu.br
O curso de Odontologia do UNIPTAN tem o seu início no ano de 2016. São oferecidas
80 vagas por semestre, sendo 40 no período da manhã e 40 no período da noite. Com
duração de 5 anos, o curso é dividido em 10 períodos. A proposta da matriz curricular
da Odontologia propõe a formação de um profissional da área da saúde capaz de
compreender seu paciente como um ser biopsicossocial, em que a percepção de uma
sociedade ativa está diretamente relacionada à saúde bucal, biológica e mental. Para
que isso seja possível, lançamos mão de metodologias ativas e integradas, fazendo
com que nossos alunos possam relacionar as diferentes áreas da Odontologia e da
saúde em geral durante sua formação acadêmica. Em nossa estrutura física, contamos
com salas de aula equipadas com lousas digitais (e-boards) e salas estruturadas no
modelo interativo de aprendizagem, além de professores altamente capacitados
para estimular nossos alunos em busca da excelência. A Odontologia do UNIPTAN
se empenha para formar cirurgiões-dentistas que apresentem um conhecimento
técnico-científico atualizado e de alto nível, sempre fiéis ao preceito da honestidade e
comprometidos com a sociedade de forma humanizada.
Coordenador do Curso: Prof. Mestrando Michel Calil Abrão Neto

2.12 PEDAGOGIA
Nome do Curso: PEDAGOGIA
Titulação: Licenciado em Pedagogia
E-mail: pedagogia@uniptan.edu.br
O Curso de Pedagogia do UNIPTAN licencia professores para a educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, através da aquisição de competências relacionadas
com o desempenho da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e
competente da docência, pautado nos valores e princípios políticos, éticos, estéticos
e humanos, estimulando-os à pesquisa e ao autoaperfeiçoamento com vistas à
melhoria das condições do desenvolvimento da educação nacional. Além disso,
prepara também profissionais para atuarem em outras áreas nas quais sejam previstos

14
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conhecimentos pedagógicos, como: gestão administrativa escolar, supervisão,
orientação, consultoria e outras.
Coordenadora do Curso: Profª Msc. Raquel Auxiliadora Borges

2.13 PSICOLOGIA
Nome do Curso: PSICOLOGIA
Titulação: Bacharel em Psicologia
E-mail: psicologia@uniptan.edu.br
O psicólogo contemporâneo não se encontra exclusivamente na clínica, sendo assim,
é necessária uma formação generalista que atenda às necessidades sociais e de saúde
mental da população. Neste sentido, o Curso de Psicologia do UNIPTAN foi concebido
com o objetivo de levar novos profissionais de Psicologia habilitados a trabalhar nas
mais diversas áreas: clínica, escolar, organizacional, institucional, social, jurídica, do
esporte, entre outras.
Coordenadora do Curso: Profª. Msc. Talyta Resende de Oliveira

Guia Acadêmico UNIPTAN 2020
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3

Normas e Procedimentos
Acadêmicos

3.1 MATRÍCULA

É fundamental que você FIQUE ATENTO ÀS DATAS DETERMINADAS
PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. É ela que garante seu vínculo
com o curso para o qual foi aprovado.
Caso seja maior de idade ou tenha sido emancipado, você mesmo
será o responsável por efetuar sua matrícula. Caso contrário, será
necessária a presença de um responsável para realizar sua matrícula.
Todos os procedimentos relativos à matrícula são realizados na
SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE ACADÊMICOS.

3.2 REMATRÍCULA

ANTES DO INÍCIO DE CADA PERÍODO LETIVO, conforme datas
estipuladas no Calendário Acadêmico, o aluno deverá fazer sua
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NAS DISCIPLINAS QUE IRÁ CURSAR NO
PERÍODO QUE SE INICIARÁ. Tenha muita atenção neste momento,
pois não é permitido ao aluno alterar, incluir ou excluir disciplinas
após a renovação de matrícula.

ONLINE
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Na rematrícula online, o próprio aluno irá
acessar o portal educacional dentro do prazo
estipulado para fazer a rematrícula. Após a
emissão e pagamento do boleto, a matrícula
será confirmada automaticamente.*
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*Alunos Regulares - deverão escolher as disciplinas, de acordo com o período a ser cursado. Farão a
impressão do boleto, com prazo para pagamento. Lembre-se de que o não pagamento no prazo implicará
automaticamente a não efetivação da matrícula.
*Alunos Irregulares - deverão escolher as disciplinas, de acordo com os horários das aulas (não poderá
haver choque de horário), observando o número de créditos e disponibilidade de vagas. Farão a
impressão do boleto, com prazo de pagamento. Lembre-se de que o não pagamento no prazo implicará
automaticamente a não efetivação da matrícula.

NA
FACULDADE

O aluno que faz aproveitamento de disciplinas
deverá
comparecer
pessoalmente
na
SECRETRARIA DE REGISTROS E CONTROLE
ACADÊMICOS para estudar as possibilidades de
rematrícula dentro do semestre vigente.

A não renovação de matrícula nos prazos estabelecidos configura
desistência do curso e, consequentemente, pode implicar perda da vaga.
3.3 TRANCAMENTO DA MATRÍCULA

O Trancamento da Matrícula é um recurso para estudantes que desejam
interromper seu curso, APÓS A CONCLUSÃO DE UM PERÍODO, sem perder o
vínculo com a Instituição. Além disso, o aluno deve indicar, no requerimento
de solicitação do trancamento, o prazo que manterá o curso trancado. Esse
prazo não poderá ultrapassar 2 anos, com renovação a cada 6 meses. Para o
curso de Medicina, o prazo não poderá ultrapassar 6 meses. Caso o aluno
não retorne após esse período, perderá a sua vaga.
ATENÇÃO! O trancamento de matrícula deverá ser requerido conforme
calendário acadêmico, após a matrícula em uma disciplina. É necessário que
o estudante esteja em dia com as obrigações financeiras e com a Biblioteca
até o mês do requerimento do trancamento.
Ao reabrir a matrícula, o estudante fica sujeito às adaptações decorrentes de
possíveis mudanças no currículo pleno do curso a que estiver vinculado,
segundo avaliação do Coordenador de Curso, obedecendo às datas previstas
no calendário.

Guia Acadêmico UNIPTAN 2020

17

3.4 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - Desvinculação ou desligamento
A desvinculação ou desligamento é o ato de excluir o discente
matriculado, que perde o direito à vaga de seu curso. Isso acontece
nas situações em que o aluno: não faz sua renovação de matrícula
nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico; não renova
seu trancamento de matrícula ou requer o destrancamento fora
dos prazos determinados; sofre penalidade disciplinar; cola grau;
requer, por interesse próprio, a desvinculação ou desligamento; é
transferido; é desligado por abandono ou evasão; ultrapassou o
prazo para integralização do curso.
A matrícula do estudante poderá também ser cancelada pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a qualquer momento nos
seguintes casos: comprovação médica de condições inadequadas
de saúde mental, comprovação de matrícula realizada por meio de
documentos falsos ou por comprovada má fé.
O aluno pode solicitar o cancelamento a qualquer momento. Para
cancelar sua matrícula, o estudante deverá estar em dia com as
obrigações financeiras e com a biblioteca. Um novo vínculo com o
UNIPTAN só poderá ocorrer por participação em processo seletivo.

3.5 TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA ENTRE CURSOS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO
É admitida a transferência de um curso para outro da Instituição, desde que haja
vagas e que esteja em conformidade com as normas baixadas pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
A transferência interna é permitida ao estudante matriculado no UNIPTAN somente
uma vez durante o curso e deverá ser feita no início do semestre, condicionada a:
a) existência de vaga no curso pretendido;
b) possibilidade de integralizar o currículo pleno do curso no prazo máximo
estabelecido pela legislação vigente;
c) estar em dia com o pagamento das mensalidades na data do requerimento;
d) ter concluído pelo menos 01 (um) semestre ou ano letivo, dependendo do
regime do curso de origem.

18
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TRANSFERÊNCIA DO UNIPTAN PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
O discente ou seu responsável pode requerer a transferência para outra
instituição de ensino. A solicitação de transferência não exime o estudante
da responsabilidade pelo pagamento das mensalidades vencidas até o dia
em que formalizar a solicitação de transferência.

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA O UNIPTAN
O UNIPTAN aceita transferência de alunos provenientes de outras
instituições de ensino, nos períodos de matrícula, mediante processo
seletivo ou estudo de caso. Essas transferências podem ocorrer desde
que o aluno provenha dos mesmos cursos mantidos por instituições
de ensino superior nacionais, autorizados ou reconhecidos.
Para fazer as necessárias adaptações curriculares nesses casos, os
alunos podem entrar com o pedido de ESTUDO DE CASO, por meio
do FORMULÁRIO ESPECÍFICO e nos PERÍODOS INDICADOS NO
CALENDÁRIO ACADÊMICO. Serão analisadas as possibilidades de
aproveitamento de créditos de disciplinas já cursadas nas instituições
de origem.

3.6 FREQUÊNCIA
Para ser aprovado em uma disciplina, o aluno precisa ter FREQUÊNCIA MÍNIMA
DE 75%, a qual é apurada pelo professor responsável pela disciplina.
ATENÇÃO: cada aula de 50 minutos equivale a uma falta. Se você tem, por
exemplo, uma disciplina de Língua Portuguesa, apenas às segundas-feiras, de
19h às 20h40min, você pode faltar no máximo 5 dias, o que equivalerá a 10
faltas (25% de uma disciplina com 40 horas/aula).

Guia Acadêmico UNIPTAN 2020
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3.7 ABONO DE FALTAS/ATIVIDADES DOMICILIARES
O abono de faltas apenas acontece nos casos amparados pela legislação: reservistas
convocados (Decreto-lei 715/1969 e Decreto 85.587/1980) e alunos com representação
na CONAES (Lei 10.861/2004).
A legislação prevê algumas situações em que as faltas podem ser preenchidas por
atividades domiciliares, as quais serão definidas pelos coordenadores de curso e
professores: gestantes em licença (Lei 6.202/1975) e alguns casos de afastamento
médico (Lei 1.044/1969). Nesses casos, o aluno deve apresentar LAUDO/ATESTADO.

SITUAÇÕES/ABONO DE FALTA
Estudante
gestante
(máximo de 90
dias)

Reservistas
(Decreto-Lei nº
715/69)

Participação
do estudante
em atividades
esportivas de
caráter oficial (Lei
nº 9.615/98)

Militar da reserva
convocado para
serviço ativo
(Decreto nº
85.587/80)

PRAZO PARA ENTREGA DO LAUDO
MÉDICO

DOCUMENTOS

Até 3 (três) dias úteis após o término
da licença de saúde. Deverá ser feito
na Secretaria de Registros e Controle
Acadêmicos.

Documentação comprobatória
do órgão competente dentro do
prazo do afastamento previsto no
documento em questão.

ATENÇÃO!!!
No período de afastamento, o estudante em regime domiciliar só terá as faltas
justificadas se cumprir as tarefas no prazo estipulado.
Não serão aceitos atestados médicos apresentados fora dos prazos acima
estabelecidos.
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3.8 SOLICITAÇÃO DE ATESTADOS, HISTÓRICOS E OUTROS DOCUMENTOS
A solicitação de documentos à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos deverá
ser feita conforme as determinações do setor. Os prazos e valores para expedição de
cada tipo de documento são determinados pela Secretaria.
- Declaração: 2 dias úteis
- Histórico Escolar: 10 dias úteis
- Planos de ensino: 5 dias úteis

3.9 PRAZO MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO DO CURSO
A integralização do curso é o cumprimento ou a conclusão de todas as exigências
curriculares. De regra, o prazo máximo para integralização equivale à duração regular
do curso acrescida de 50% desse tempo (por exemplo: um curso com a duração de 04
anos ou 08 semestres pode ser concluído, no máximo, em 06 anos ou 12 semestres).
O não cumprimento de todas as exigências curriculares dentro do prazo máximo
para a integralização do curso acarreta o DESLIGAMENTO da matrícula do estudante,
sem prejuízo da aplicação das normas administrativo-financeiras do UNIPTAN. Nesse
caso, o retorno ao curso somente é possível com a participação em um novo processo
seletivo.

Guia Acadêmico UNIPTAN 2020
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4

Normas e Regulamentos

4.1 HORÁRIO PADRÃO DE AULAS
Manhã: 7h30min às 11h05min (Direito e Odontologia) – 7h30min às 12h (Medicina)
Tarde: 13h30min às 18h
Noite: 19h às 22h35min

4.2 DEVERES E DIREITOS DOS ALUNOS
DEVERES
I. Contribuir para o bom nome do UNIPTAN;
II. Desempenhar, a contento, todas as atividades acadêmicas em que for exigida
sua participação;
III. Comparecer às solenidades e festividades cívicas e sociais promovidas pelo
UNIPTAN;
IV. Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou
importem em desacato às leis, às normas do UNIPTAN e da Entidade Mantenedora,
às autoridades acadêmicas, aos funcionários docentes e técnico-administrativos,
bem como aos discentes na função de conselheiros e integrantes das Diretorias
dos órgãos de representação estudantil;
V. Frequentar com assiduidade as aulas e demais atividades acadêmicas presenciais,
trazendo o material necessário ao bom aproveitamento das aulas;
VI. Abster-se de colaborar em faltas coletivas;
VII. Cumprir com pontualidade e assiduidade o horário de aulas;
VIII. Comunicar à Secretaria o seu afastamento temporário por motivo de doença
e outros;
IX. Zelar pela limpeza e conservação das dependências, material, mobiliário e
equipamentos, indenizando o UNIPTAN pelos prejuízos que causar por vandalismo;
X. Observar os princípios de higiene pessoal;
XI. Abster-se, nas dependências do UNIPTAN, do uso de cigarros ou similares, no
caso de discente menor de idade, e do consumo de bebidas alcoólicas, no caso de
discente de qualquer idade;
XII. Tratar com respeito os funcionários docentes e técnico-administrativos e seus
colegas discentes;
XIII. Portar-se condignamente nas dependências e proximidades do prédio do
UNIPTAN, bem como em excursões promovidas pela Instituição;
XIV. Cumprir com as obrigações pecuniárias apresentadas pelo UNIPTAN;
XV. Cumprir as tarefas determinadas pelos docentes;
XVI. Observar a proibição da prática de qualquer atividade ilícita, ilegal ou não
autorizada pelo Reitor, nas dependências e adjacências do prédio do UNIPTAN,
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sujeitando-se o discente infrator à sanção de exclusão do curso;
XVII. Observar a proibição de promover, sem autorização do Reitor, sorteios, coletas
ou outras modalidades de campanha, usando para tais fins o nome do UNIPTAN;
XVIII. Manter absoluto respeito pela vida humana;
XIX. Manter total respeito aos cadáveres, no todo ou em parte, em que se pratica
dissecação ou outro ato inerente ao aprendizado (estudantes de Enfermagem e
Medicina);
XX. Exercer suas atividades com respeito às pessoas, às instituições e às normas
vigentes.
É VEDADO AOS ESTUDANTES DE MEDICINA
I.
II.
III.
IV.
V.

Prestar assistência médica, salvo em casos de iminente perigo à vida;
Assinar receitas ou fazer prescrições sem a supervisão de um médico;
Acumpliciar-se, de qualquer forma, com os que exercem ilegalmente a Medicina;
Fazer experimentos em pessoas doentes ou sadias sem que seja supervisionado
por um médico responsável, e, no caso de pesquisa científica, sem que obedeça às
normas internacionais e aos princípios éticos;
Fornecer atestados médicos.

DIREITOS
I. Recorrer às autoridades acadêmicas e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, quando se julgar prejudicado em seus direitos;
II. Ser tratado com humanidade e respeito por todos os funcionários do UNIPTAN;
III. Merecer assistência educacional de acordo com sua necessidade e com as
possibilidades do UNIPTAN;
IV. Solicitar revisão de provas ao Coordenador de Curso, conforme a disciplina de
seu interesse, no prazo de até 72 horas úteis, contadas da divulgação dos resultados,
mediante requerimento protocolado na Secretaria de Registros e Controle
Acadêmicos;
V. Usufruir de todos os benefícios de caráter educativo, recreativo, social e religioso
proporcionados pelo UNIPTAN;
VI. Conhecer o Regimento do UNIPTAN, ao qual compete oferecer o curso no qual
está matriculado, e todas as normas baixadas pelos Órgãos Colegiados e pelo Reitor;
VII. Conhecer as razões das sanções que lhe forem impostas e recorrer delas junto
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
VIII. Inscrever-se como representante nos Órgãos Colegiados do UNIPTAN, nas
vagas que forem destinadas aos discentes, observando-se o disposto no Regimento;
IX. Organizar-se do melhor modo, com o objetivo de promover a integração e a
defesa de seus interesses.
X. Realizar e participar de trabalho de pesquisa, desde que sob a orientação de um
docente responsável pelo trabalho;
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XI. Figurar como coautor de trabalhos científicos, desde que efetivamente tenha
participado de sua elaboração e que esteja em conformidade com as normas
exigidas para publicação.

4.3 BIBLIOTECA

INSCRIÇÃO DOS
USUÁRIOS

EMPRÉSTIMO

•

A inscrição de alunos será efetuada
automaticamente, após a validação da matrícula
no Centro Universitário.

•

É realizado através de senha de uso pessoal e
intransferível;
Poderão ser retirados no máximo 4 livros por vez,
com prazo de 7 dias úteis.

•

•
•

DEVOLUÇÃO

•
•

•

RENOVAÇÃO DE
LIVROS

OBRAS PERDIDAS
OU DANIFICADAS

RESERVA DE
LIVRO

O atraso na devolução sujeitará o pagamento de multa;
Quando o usuário estiver em atraso na devolução,
estará impossibilitado de realizar novos empréstimos;
Será observado se a obra se encontra em perfeito
estado de conservação.
Multa de R$ 1,50 ao dia por livro. Se o livro estiver
reservado, a multa é de R$ 2,00 ao dia.

A renovação do empréstimo poderá ser feita de
modo presencial, pelo Portal Educacional ou por
telefone, no limite de 10 vezes, desde que não
haja pedido de reserva e desde que o usuário não
esteja em débito.

O exemplar deverá ser reposto pelo usuário
responsável da seguinte forma:
• Reposição da obra que foi perdida ou danificada
ou;
• A quantia atualizada do valor da obra perdida ou
danificada ou;
• Reposição de outra obra indicada pela
Bibliotecária.
•
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O aluno pode fazer a reserva de livro através do Portal
Educacional ou presencialmente. Quando o livro reservado
estiver disponível, o aluno é avisado por e-mail e terá até 24
horas para realizar o empréstimo.

•

PROIBIÇÕES

FUNCIONAMENTO/
CONTATO

•
•
•
•
•

Desrespeitar os funcionários, desacatando suas
instruções;
Fumar ou alimentar-se no recinto da Biblioteca;
Conversar em tom alto;
Danificar obras de qualquer maneira;
Utilizar telefone celular em som elevado;
Entrar com mochilas, bolsas e pastas.
De segunda-feira a sexta-feira: 8h às 21h45min
(De acordo com o calendário interno)
Aos sábados, das 8h às 12h, quando houver aula
de pós-graduação.
TELEFONE: 3379-2725 | Ramal 215
E-MAIL: biblioteca@uniptan.edu.br

BASE DE
DADOS
EBSCO

O UNIPTAN conta com uma base de revistas e artigos
eletrônicos, disponíveis para leitura e download, em todas
as áreas do conhecimento humano. Trata-se das bases
DynaMed Plus (específica da área de saúde), e EBSCO host,
uma das mais completas e renomadas no meio universitário.
Todo aluno, professor e técnico-administrativo tem acesso
a essa base de dados, tanto no UNIPTAN como em suas
residências. Como se trata de uma base privativa, o acesso
é realizado através do Portal Educacional com login e senha
pessoais.

MINHA
BIBLIOTECA

Trata-se de uma biblioteca de livros didáticos on-line,
à qual todos os alunos têm acesso, através do Portal
Educacional, com milhares de títulos à disposição para
leitura e impressão.

ESCANINHOS

Os escaninhos são destinados ao uso dos alunos durante
sua permanência na Biblioteca. É proibido usá-los para
outros fins, como guardar compras de supermercado e
quando não estiver utilizando a Biblioteca. É proibido
levar a chave para casa, pois restringe o uso do escaninho
para outros alunos. A instituição e a Biblioteca não se
responsabilizam pelos materiais de valor deixados no
interior dos escaninhos, nem em situação de perda ou
esquecimento de chaves deixadas em locais públicos.
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4.4 ATENDIMENTO AO DISCENTE
Atendimento feito pelo
professor ao aluno nas
cabines Individualizadas
que ficam em frente à
cantina e na Biblioteca da
Instituição.

Proibido atendimento na
sala dos professores

Deverá ser pré-agendado
diretamente com o
professor

4.5 LABORATÓRIOS
LABORATÓRIO
DE INFORMÁTICA

LABORATÓRIO
DE FÍSICA E
ELETRICIDADE

LABORATÓRIO
DE SIMULAÇÃO
REALÍSTICA

LABORATÓRIO
DE CONCRETOS

LABORATÓRIO
DE SOLOS

LABORATÓRIO
DE METROLOGIA

LABORATÓRIO
DE HABILIDADES
CLÍNICAS

LABORATÓRIO
MULTIDISCIPLINAR

LABORATÓRIO
DE ANATOMIA

LABORATÓRIO
DE
MICROSCOPIA

LABORATÓRIO DE
FISIOLOGIA

LABORATÓRIO DE
BIOQUÍMICA

LABORATÓRIO
DE TÉCNICAS
CIRÚRGICAS

LABORATÓRIO
MULTIDISCIPLINAR
ODONTOLÓGICO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS
7h30min às 22h
REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS
PROIBIDO
TODOS OS LABORATÓRIOS:
• fumar, comer ou beber nos laboratórios;
• uso de bermudas e saias curtas;
• utilizar o celular para falar ou tirar fotos;
• conversas paralelas que não estejam relacionadas ao conteúdo da aula.
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INFORMÁTICA:
• visitar sites que não estejam relacionados a fins acadêmicos;
• modificar as configurações padrão dos computadores;
• instalar, sob qualquer justificativa, programas, protetores de tela, jogos,
plugin, entre outros recursos.
MEDICINA E ENFERMAGEM :
• entrada e permanência do estudante sem jaleco;
• uso de sapatos abertos;
• cabelos compridos soltos;
• trânsito na sala de preparação;
• retirada de qualquer equipamento, material e substâncias do laboratório;
• troca de peças das mesas de estudo e/ou salas de laboratório.

OBRIGATÓRIO
MEDICINA E ENFERMAGEM
• respeito às peças anatômicas e, principalmente, aos cadáveres;
• uso obrigatório de calçados adequados (fechados);
• guarda de objetos pessoais em local apropriado;
• uso apenas de livros e materiais para anotações nas mesas de estudos;
• assinatura do Livro de Registro de empréstimo de peças.

RECOMENDAÇÕES
• cada acadêmico é responsável pelas peças que estiver utilizando;
• a permanência do estudante nos laboratórios está condicionada à presença
do professor ou do técnico responsável;
• é permitido o estudo fora do horário das aulas práticas, desde que seja feito
o agendamento com o técnico responsável e respeitando as disponibilidades
de horários do Laboratório de Anatomia;
• deverá ser notificado, a quem de direito, qualquer dano decorrente do
manuseio ou do uso indevido e irresponsável de material disponível os
laboratórios. Cabe ao responsável pelo dano o ressarcimento do material em
questão.
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5

Componentes
Curriculares

5.1 DISCIPLINAS
É o conjunto de estudos e atividades correspondentes ao desdobramento de uma
matéria sob a forma de programa a ser desenvolvido num período letivo.

5.2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso, também conhecido como TCC, é um tipo de
trabalho acadêmico utilizado para a avaliação final dos graduandos. O trabalho final
do curso é um componente curricular obrigatório a ser realizado sob a supervisão
docente e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Projetos Pedagógicos
dos Cursos.

Será orientado e
acompanhado nas
disciplinas: Projeto de
Pesquisa e Seminário de
Pesquisa.

Poderá ser em formato
de artigo ou monografia,
conforme regulamento
próprio de cada curso.

TCC
É desenvolvido pelo
discente em consonância
com a área do
conhecimento a que está
vinculado o curso.

Deve ser elaborado
individualmente sob
orientação de professores
pertencentes ao quadro
do UNIPTAN.

5.3 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
O Estágio Curricular Supervisionado “in loco” é um ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para
o trabalho produtivo dos estudantes (Lei nº 11.788/2008). O estágio nos cursos de
graduação é um componente curricular obrigatório para a obtenção do grau do
respectivo curso, conforme Projeto Pedagógico. Os coordenadores dos cursos ou
os supervisores de estágio são responsáveis pela avaliação e validação das horas do
estágio para que elas sejam incorporadas nos históricos escolares dos estudantes.
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O estudante deverá cumprir integralmente a carga horária de estágio prevista na
matriz curricular de seu curso. Podem incluir-se nessa carga horária as horas destinadas
ao planejamento, à orientação paralela e à avaliação das atividades de estágio. Os
estágios curriculares obrigatórios devem seguir o regulamento próprio de cada curso.

PROCEDIMENTOS

O aluno receberá as orientações
para realização do Estágio através
da Coordenação de Curso e do
professor supervisor de estágio,
conforme consta no Projeto
Pedagógico do Curso.

Após receber essas orientações, o
aluno deverá procurar o NÚCLEO
DE APOIO AO ESTUDANTE para se
certificar de quais instituições são
conveniadas com o UNIPTAN para
a elaboração e assinatura do Termo
de Compromisso entre a instituição
concedente e o UNIPTAN.

Não serão elaborados documentos retroativos, ou seja, o estudante deve entrar em
contato com o Setor antes de iniciar de fato o estágio.
Para comprovação do estágio, o estudante deverá apresentar, ao final do estágio, um
Relatório de Atividades, conforme orientação do seu professor supervisor.

5.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
• Exigência legal: Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002.
• Podem ser realizadas em forma de pesquisa, extensão, seminários, simpósios,
congressos, conferências, cursos, palestras, atividades culturais, monitorias e
iniciação científica ofertadas pelo UNIPTAN ou outras Instituições.
• Podem ser cumpridas pelo estudante de acordo com os seus interesses; entretanto,
é importante sempre buscar orientações junto à Coordenação de Curso para
saber o que realmente pode ser computado como atividade complementar.
• É de responsabilidade do aluno o arquivamento e organização dos certificados
e comprovações das horas cumpridas conforme regulamento próprio de cada
curso.
• Serão validadas pelo professor supervisor de estágio e/ou Coordenação de Curso.
• Fazem parte dos componentes curriculares obrigatórios.
O ESTUDANTE DEVE FICAR ATENTO QUANTO À CARGA HORÁRIA QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA E O
PRAZO PARA VALIDAÇÃO DA MESMA JUNTO À COORDENAÇÃO DE CURSO.
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5.5 ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é uma avaliação do
desempenho dos estudantes dos cursos de graduação realizada pelo Ministério
da Educação com a finalidade de aferir o aprendizado em relação aos conteúdo
programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais de seus respectivos
cursos, suas habilidades e competências.
O ENADE é aplicado aos alunos ingressantes e concluintes dos cursos de graduação
com uma periodicidade máxima trienal, de acordo com o calendário divulgado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). É
acompanhado de instrumento de levantamento do perfil dos estudantes (questionário
socioeconômico) e é considerado um componente curricular obrigatório dos
cursos, devendo constar no histórico escolar de todos os estudantes a participação
ou dispensa da prova (Lei nº 10.861/2004 e Portaria Normativa do MEC nº 40/2007,
republicada em 29/12/2010). A identificação e a inscrição dos estudantes dos cursos
convocados para o ENADE são de responsabilidade da IES.

6

Avaliação e Notas

6.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

100 pontos
em cada disciplina

Após a aplicação das atividades
avaliativas, os professores têm um
prazo de sete dias para entregar aos
alunos essas atividades corrigidas.
Após receber a avaliação, caso
discorde da correção, o aluno tem
o prazo máximo de três dias letivos
para solicitar a revisão junto à
Secretaria de Registros e Controle
Acadêmicos.

CURSO DE REGIME SEMESTRAL:
2 ETAPAS DE 50 PONTOS EM CADA
BIMESTRE

O aluno que perder uma avaliação terá
que fazer REQUERIMENTO DE SEGUNDA
CHAMADA na Secretaria de Registros
e Controle Acadêmicos e pagar a TAXA
correspondente no Setor Financeiro. O
prazo para entrar com o requerimento,
acompanhado de ATESTADO MÉDICO OU
DE TRABALHO, é de 03 DIAS ÚTEIS após o
término do atestado.

ATENÇÃO!
Os requerimentos para revisão de notas só podem ser feitos no
prazo de 6 meses após o fechamento do semestre letivo.
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Mínimo de 70% dos pontos
do semestre/ano

APROVAÇÃO

Mínimo de 75% de
frequência

30 pontos
(Provas)

20 pontos
(Atividades
Gerais)

Semestre Letivo
(100 pts)
Etapa 1
(50 pts)

Etapa 2
(50 pts)

30 pontos
(Provas)

20 pontos
(Atividades
Gerais)

Semestre Letivo (100 pts)
Alunos com nota entre 40 e 69 pontos poderão fazer uma prova de exame
especial, de 100 pontos, com o conteúdo de todo o semestre letivo.
Após a realização desse Exame Especial, a Nota Final será:
Nota final = (nota exame especial + nota total do semestre) / 2

Média para aprovação nessa modalidade: 60 pontos.
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6.2 AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR
• Trata-se de uma prova composta por questões objetivas e discursivas que têm o
objetivo de avaliar o ganho de conhecimentos dos estudantes.
• A nota obtida nessa avaliação será computada para todas as disciplinas do
semestre ou ano, na etapa que está sendo cursada pelo aluno.
• É obrigatória a participação de todos os discentes.
• Não há segunda chamada para a avaliação interdisciplinar.
• A data para realização da prova é mencionada no calendário acadêmico, sendo
realizada no horário de aula (diurno entre 7h30 e 11h05, noturno entre 19h e
22h35, com tolerância de 15 minutos para início da prova.
• O aluno poderá sair da sala após 1h de prova.
• O caderno de prova poderá ser levado após 1h30 do início da prova.

7

Colação de Grau
Normas e Orientações

Para que possa COLAR GRAU e, assim, obter o título referente à conclusão de seu curso,
você deverá ter cumprido TODAS AS ATIVIDADES PREVISTAS NA MATRIZ CURRICULAR:
DISCIPLINAS, ATIVIDADES COMPLEMENTARES, TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(TCC) e ESTÁGIOS. Além disso, conforme determinações do Ministério da Educação, o
aluno convocado deve ter participado do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes, que é considerado um item curricular.
A prática de angariar fundos de formatura e contratar empresas gerenciadoras, salões,
teatros ou qualquer outro local é de inteira responsabilidade dos estudantes, através
das comissões de formatura.
A colação de grau oficial acontece internamente em data estipulada pela Pró-reitoria
de Ensino e Assuntos Acadêmicos. Caso o aluno precise antecipar a data da colação,
ele deverá fazer a solicitação na secretaria e efetuar o pagamento da taxa de colação
de gabinete.

8

Órgãos e Serviços de Apoio
aos Alunos

8.1 NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) é o setor do UNIPTAN responsável por informar
e auxiliar os discentes em questões relativas a ESTÁGIO, TCC, MONITORIAS e outros
programas de apoio acadêmico, como os CURSOS DE NIVELAMENTO oferecidos pela
Instituição. Importante: é também no NAE que você pode ter mais informações sobre
o SEGURO ESTUDANTIL oferecido pela Instituição.
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Acesse o site e obtenha informações detalhadas, que podem ajudá-lo, sobre os
serviços oferecidos pelo NAE.
O NAE oferece ao estudante também o Atendimento Psicopedagógico e Monitoria,
abaixo especificados:

8.1.1 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO
• O NAE conta com duas PSICOPEDAGOGAS que atuam na Instituição prestando apoio aos
estudantes em situações pessoais e/ou acadêmicas (Patrícia Uebe Ribeiro e Marina Silveira
de Resende). O e-mail de contato é psicopedagogia@uniptan.edu.br.
• O objetivo do atendimento psicopedagógico é orientar e auxiliar os discentes e os
docentes na resolução de problemas acadêmicos e de relacionamentos interpessoais que
interferem no processo de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e profissional.
• A Instituição conta também com o atendimento da psicóloga Laura Resende Moreira, que
auxilia no atendimento das psicopedagogas.
Procure o Atendimento Psicológico e
Psicopedagógico e agende seu horário
com as profissionais Marina Resende
(Curso de Medicina) e Patrícia Uebe
(demais cursos).

Dificuldades
nos estudos

Desempenho
abaixo do
esperado

Dificuldades
de adaptação

Dificuldades nos
relacionamentos
interpessoais

8.1.2 MONITORIA
A monitoria consiste na prestação de atendimento aos alunos da Instituição em
relação a determinadas disciplinas, e, conforme edital, poderá ser prestada por alunos
que apresentam rendimento acadêmico de destaque.
A cada período letivo será divulgado o horário de monitoria das diversas disciplinas,
para que você busque o auxílio do monitor, caso necessite.
Para concorrer à vaga de monitor, que pode ser remunerada (desconto na mensalidade)
ou voluntária, o aluno participará de processo seletivo, que é periodicamente
divulgado pelo NAE.
A monitoria não implica vínculo empregatício e será exercida sob a orientação de um
professor.
O estudante perderá a condição de monitor quando se afastar ou se desligar do curso
a que está vinculado, bem como se descumprir as normas institucionais.
Guia Acadêmico UNIPTAN 2020

33

ETAPAS DA SELEÇAO DE MONITORES:
• Prova de avaliação de conhecimentos, habilidades e competências;
• Entrevista individual;
• Desempate: coeficiente de rendimento no curso.
ATENÇÃO!!!
A distribuição das bolsas de monitoria é por curso, e não por disciplina.

9

Ouvidoria

9.1 ÓRGÃOS E SERVIÇOS
A Ouvidoria é um canal de comunicação que visa a obter e oportunizar CRÍTICAS,
SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES e OPINIÕES sobre a Instituição, por meio de mensagens
eletrônicas (e-mail: ouvidoria@uniptan.edu.br), telefone, caixas de opiniões e
atendimento pessoal. Cada comunicação recebida pelo Ouvidor é analisada,
encaminhada e discutida com a administração superior, no sentido de SANAR
OS PROBLEMAS apontados, AVALIAR AS SUGESTÕES recebidas ou VALORIZAR OS
ASPECTOS POSITIVOS indicados.
A Ouvidoria atende os membros da comunidade do UNIPTAN (alunos, professores e
funcionários), estimulando a manutenção e contínuo aperfeiçoamento da Instituição.
Além de encaminhar aos respectivos setores as reclamações, a Ouvidoria auxilia na
resolução e prevenção de conflitos. A Ouvidoria atua de forma isenta e independente,
com caráter mediador e estratégico. É um importante agente para a melhoria e
organização dos processos de trabalho da Instituição. Além disso, caracteriza-se como
um setor que busca favorecer o diálogo, promover a comunicação entre as instâncias
da Faculdade, sendo um instrumento de democracia participativa e transparente. Os
princípios norteadores de seu atendimento são o respeito, a ética, a solidariedade e o
sigilo.

9.2 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela coordenação da
autoavaliação institucional das instituições de ensino superior. Foi criada pelo
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), através da Lei Federal
nº 10.861/2004, que definiu sua instituição em todas as IES do país. A autoavaliação
institucional, como previsto pela mencionada Lei, é um processo permanente de
análise e reflexão sobre todas as dimensões da Instituição, como ensino, pesquisa,
políticas de pessoal, infraestrutura, organização e gestão, entre outras. Há espaço para
participação de toda a comunidade em diferentes situações de coleta de dados para
reafirmar a condição de excelência do UNIPTAN.
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A Comissão Própria de Avaliação do UNIPTAN é constituída por 8 membros dos
segmentos de docentes, técnicos-administrativos, discentes e representantes da
sociedade civil. Seu objetivo principal é elaborar e acompanhar o processo de
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL em relação aos seguintes aspectos: docentes, discentes,
coordenações, direção, infraestrutura, condições de trabalho e qualidade dos serviços
prestados pelos diversos setores da Instituição. SUA PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO
SINCERA SÃO FUNDAMENTAIS para que consigamos garantir a qualidade de nosso
trabalho!

Pesquisa e Extensão

10

10.1 COORDENAÇÃO DE PESQUISA
A Coordenação de Pesquisa é responsável pelo acompanhamento e assessoramento
de atividades de pesquisa desenvolvidas no UNIPTAN na forma de PROJETOS DE
PESQUISA. Conta, atualmente, com a parceria das seguintes agências de fomento
nacionais: FUNADESP (bolsas de pesquisa para professores), FAPEMIG (bolsas de
pesquisa nas seguintes modalidades: PIBIC – iniciação científica para alunos de
graduação – e BIC JÚNIOR – iniciação científica para alunos dos ensinos fundamental
e médio de escolas públicas) e SANTANDER (bolsas de extensão em interface com a
pesquisa). Para a concessão dessas bolsas, anualmente a Coordenação de Pesquisa
publica editais voltados para a seleção de projetos de pesquisa e de bolsistas de
iniciação científica.
É também a Coordenação de Pesquisa que assessora docentes e discentes quanto à
publicação de trabalhos científicos e participação em eventos. Atualmente, o UNIPTAN
conta com duas publicações científicas: REVISTA SABERES INTERDISCIPLINARES,
EDUCAÇÃO E SAÚDE: Fundamentos e desafios.

10.1.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A iniciação científica é uma modalidade de introdução às atividades de pesquisa
e investigação científicas, e poderá ser realizada por alunos que apresentem
rendimento acadêmico de destaque. Para concorrer à vaga de iniciação científica,
que pode ser remunerada ou voluntária, o aluno participará de processo seletivo
divulgado pela Coordenação de Pesquisa.
A iniciação científica objetiva proporcionar a participação dos discentes em
atividades de pesquisa sob a orientação de um docente, iniciando, assim, o
estudante no domínio do método científico.

10.2 COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
A Coordenação de Extensão é o setor do UNIPTAN que desenvolve e apoia projetos
focados na transformação da sociedade, rumo à justiça social e à prática da
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democracia. Sua função é UNIR A INSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE, com o intuito de
superar as desigualdades sociais e alcançar o desenvolvimento econômico, cultural e
científico. Assim, tendo como base as ideias de que a sala de aula se estende para fora
das paredes da Instituição e de que o aluno, orientado pelo professor, vai aprender
mais e se formar com maior competência quando aplicar seus conhecimentos à
comunidade, a Coordenação de Extensão propõe e acompanha projetos de CURSOS,
TREINAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PALESTRAS, PUBLICAÇÕES e EVENTOS
CULTURAIS E ARTÍSTICOS.

10.2.1 NUCLEO DE EMPREENDEDORISMO DO UNIPTAN (NEUNI)
O Núcleo de Empreendedorismo é um espaço de incentivo à formação de
empreendedores em áreas compatíveis com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão oferecidas pelo UNIPTAN. Criado em agosto de 2017, por uma equipe
coordenada por professores colaboradores, voltado para a problemática regional
e para a melhorias das condições sociais, tendo como principal objetivo a
transformação de ideias em serviços e/ou produtos para inserção no mercado
regional.

10.2.2 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
O Núcleo de Prática Jurídica é um órgão vinculado ao Curso de Direito do
UNIPTAN. Criado em 2005, desde então presta SERVIÇOS À COMUNIDADE
através de atendimento realizado pelos alunos concluintes do curso de Direito
da instituição. Sob a orientação de professores advogados, esses alunos atuam
em três principais frentes: JUIZADO DE CONCILIAÇÃO, ESCRITÓRIO MODELO e
ESTÁGIOS externos.
Os principais tipos de atendimento prestado são relativos a matrimônio, união
estável, pensão alimentícia, guarda, adoção e processos penais.

10.2.3 VERTENTES CONSULTORIA JÚNIOR
O UNIPTAN conta com uma EMPRESA JÚNIOR, que tem como objetivo preparar
os alunos para atuarem no mercado de trabalho em suas áreas de formação. Ela se
chama Vertentes Consultoria Júnior, e é constituída por docentes e discentes dos
cursos de Administração e Ciências Contábeis. A Vertentes atende às demandas
das empresas da região, prestando-lhes SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL,
ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO.
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Representação
Estudantil

11

11.1 DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE)
O corpo discente tem direito a voz e voto no CONSEPE e nos Colegiados de Curso. A
escolha do aluno é feita pelo Coordenador do Curso, considerando seu envolvimento,
desempenho e disponibilidade.
Outro direito dos estudantes do UNIPTAN é a livre organização de seu MOVIMENTO
ESTUDANTIL, o qual é representado na Instituição pelo Diretório Central dos
Estudantes (DCE).
A participação do estudante em atividades de órgãos de representação estudantil não
abona nem justifica ausência em atividades escolares.
É vedado aos Diretórios Acadêmicos (DAs) – órgãos de representação estudantil
dentro de cada curso – promover, no âmbito da Instituição, ações, manifestações ou
propaganda de caráter político-partidário e quaisquer atos identificados como de
preconceito ou discriminação legalmente vedada ou socialmente repudiada.
A suspensão da condição de estudante regular, pela conclusão do curso, por não
renovação da matrícula ou por trancamento, implica a cessação automática da sua
representatividade, cabendo ao Diretório a indicação de um representante substituto.

Normas e Procedimentos
Financeiros

12

NORMAS E PROCEDIMENTOS FINANCEIROS
Setor responsável pelo relacionamento direto com os discentes, atua juntamente com
a secretaria acadêmica, atendendo demandas relacionadas a contratos educacionais,
boletos, taxas diversas, bolsas e convênios. O setor auxilia na contratação do
Financiamento Estudantil (FIES) e Programa Universidade para Todos (PROUNI) que,
em conformidade com as regras específicas de cada parceria, executa as atividades
necessárias para atender os candidatos desses programas do Governo Federal.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO SETOR FINANCEIRO:
1. A porcentagem de juros e multa cobrados pelo atraso no pagamento do boleto
é de 2% de multa e 1% de juros a.m.
2. O reajuste da mensalidade ocorre anualmente.
3. O Financiamento Estudantil – FIES pode ser adquirido em qualquer momento
do semestre letivo.
4. O boleto, após o vencimento, pode ser atualizado pelo site www.itau.com.br/
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servicos/boleto/atualizar em até 59 dias após o vencimento (podendo o boleto
ser pago em agências bancárias e casas lotéricas). O aluno pode ainda pagar o
boleto vencido direto no caixa do banco ITAÚ.
5. O depósito identificado deverá ser feito apenas direto no caixa do Banco ITAÚ.
6. A data de vencimento das parcelas é todo dia 13 de cada mês, conforme
informado no contrato educacional.
7. Todos os boletos deverão ser retirados pelo portal acadêmico do aluno. Caso
o aluno não possua acesso ao portal acadêmico, deverá entrar em contato
com a secretaria para que isso seja providenciado. A perda, extravio ou o não
recebimento do boleto de pagamento não eximem o aluno de suas obrigações
financeiras.
8. O aluno só poderá efetivar sua matrícula após estar em dia com suas obrigações
financeiras.
9. Conforme consta no contrato educacional, no artigo 389 do Código Civil e no
artigo 43 e § 2º do Código de Defesa do Consumidor, o atraso no pagamento
pode ocasionar a inserção do nome devedor em órgãos de proteção ao crédito,
como o SPC e/ou o SERASA.
10. O não pagamento do boleto de matrícula implica na não efetivação da
mesma.
11. Acordos e negociações são realizados por meio do portal acadêmico, assim
como as solicitações de alterações de data de vencimento do boleto.
12. A emissão de 2ª via e a atualização de boletos são realizadas diretamente no
site do Banco ITAÚ, no link disponível no item 4.
13. Convênios: AMG, Assoc. Com. Ind. de Barroso, ASCOBOM, BOZEL, Conecta,
GRANHA LIGAS, MARLUVAS, POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR, SAAE, Santa
Casa de Misericórdia de SJDR, SINDMETAL, SINPRO, UFSJ, Saint-Goibain do
Brasil, Exército. (Convênios não englobam o curso de Medicina).
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Estudantil
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O Financiamento Estudantil – FIES – é um programa do Governo Federal que visa a
financiar as mensalidades dos estudantes de graduação que estiverem matriculados
em IES particulares. O pagamento se dá após a conclusão do curso. O contrato é
firmado junto à Caixa Econômica Federal.
Para maiores informações, acesse o site http://sisfiesportal.mec.gov.br ou ligue 0800
61 61 61.

Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13
de janeiro de 2005, o ProUni é destinado aos estudantes que cursaram o ensino médio
completo em escola pública ou que cursaram o ensino médio em instituição privada
com bolsa integral comprovada.
Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni, e
obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC. Deve, também, ter renda
familiar de até 1 salário mínimo e meio por pessoa. As datas para inscrever-se no
ProUni são definidas pelo MEC.
Para maiores informações, acesse o site http://siteprouni.mec.gov.br.
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Financiamento Medicina Santander – Afya Educacional
O financiamento será válido para todas as unidades do Grupo Afya Educacional,
somente para o curso de Medicina e podendo ser iniciado ainda no primeiro período.
Basicamente, a oferta é para que o aluno possa financiar parte do semestre letivo ou
sua totalidade. O contrato será renovável semestralmente e tem uma taxa de juros que
pode variar de 1,29% am a 2,29% am, dependendo do relacionamento do aluno e dos
seus avalistas com o Banco. Essa informação será dada no processo de aprovação do
Santander.
Para maiores informações: https://www.afya.com.br/financiamentomedicina
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A maior parte dos procedimentos aqui relacionados conta com datas específicas
para sua realização. Para não perder nenhum prazo, É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ
ACOMPANHE O CALENDÁRIO ACADÊMICO (disponível no site e nas salas de aula) e
suas determinações.
ATENÇÃO: A comunicação entre discente e UNIPTAN é feita através de e-mail. O aluno
deverá manter seu e-mail sempre atualizado.

14.1 CANTINA E CENTRAL DE CÓPIAS
O UNIPTAN conta, em suas dependências, com serviços terceirizados de cantina
e de cópias gráficas, ambos com capacidade para atender a toda a comunidade
acadêmica.

Este Guia Acadêmico foi atualizado com base nas normas vigentes
no UNIPTAN, pela Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos e
Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão, em janeiro de 2020.
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Telefones
Úteis

UNIPTAN / 32 3379.2725

SETOR
Almoxarifado
Biblioteca
Compras
Contabilidade
Coord. de Extensão, COPEX
Coord. de Administração
Coord. de Ciências Contábeis
Coord. de Direito
Coord. de Educação Física
Coord. de Enfermagem
Coord. de Engenharia Civil
Coord. de Engenharia de Produção
Coord. Geral de Ensino e Assuntos Acadêmicos
Coord. de Medicina
Coord. de Odontologia
Copa
D.A Diretório Acadêmico de Medicina
Departamento Pessoal
Diretor Administrativo Financeiro
Estacionamento
Financeiro / Secretaria
Laboratório de Anatomia
Manutenção
Marketing e Comunicação / Vestibular
NADD Medicina
NEUNI – Núcleo de Empreendedorismo
Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)
Pró - Reitor de ensino, pesquisa e extensão
Pró - Reitora de assuntos acadêmicos
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RAMAL
220
215
223
236
202
254
244
231
230
229
239
255
224
232
221
218
234
205
228
201
225
249
226
248
243
252
203
210
209

Telefones
Úteis

SETOR

RAMAL
200
227
217
207
204
240
214
213

Recepção
Registro de Diplomas
Reitoria
Sala dos professores
Secretaria direção geral
Secretaria geral
T.I
Setor de bolsas

SECRETARIA DOS CURSOS
Eng. Prod. e Civil, Contabilidade e Administração
Odontologia Ed.Física e Psicologia
Medicina
Direito e Pedagogia
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia

RAMAL
206
230
232
233
229
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