
1Manual do Aluno 2023.1 - v1



2Manual do Aluno 2023.1 - v1

POR ONDE COMEÇAR
PRIMEIRO DIA NA UNISO?

ESSA É A SUA UNIVERSIDADE

NOSSOS CÂMPUS

VOCÊ, NO CENTRO DO CONHECIMENTO

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESPAÇOS DE ESTUDO

PROGRAMAS ACADÊMICOS

BOLSAS E FINANCIAMENTOS

PROGRAMAS DE INCENTIVO

SETORES

A UNISO ALÉM DA SALA DE AULA

CURSOS

SERVIÇOS

PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA



3Manual do Aluno 2023.1 - v1

Seja bem-vindo(a) à Uniso! 
Aqui você vai viver experiências que ficarão marcadas na sua trajetória. Nessa jornada, você terá a 
companhia de professores/as e o apoio da rede administrativa, junto da melhor estrutura, para que 
todas as etapas da sua formação sejam bem-sucedidas.  

Aproveite cada momento – dentro e fora da sala de aula -, explore ao máximo o conhecimento, 
planeje seu futuro, viva todas as oportunidades, sonhe, porque, a partir de agora, você faz parte da 
comunidade Uniso!

Reitoria
Universidade de Sorocaba
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PRIMEIRO DIA
NA UNISO?

Os(As) atendentes estarão a postos nos blocos e nas recepções para ajudar você! Estamos felizes em 
tê-lo(la) na Uniso! Aproveite a jornada!

uniso.br unisonoticias.uniso.br

@uniso_oficial /uniso /unisoonline

Você será recebido com uma programação de recepção aos calouros, o Uniso Welcome.
Confira as atividades em nossas redes.

FIQUE POR DENTRO!

PRIMEIRO DIA
NA UNISO?

ALGUMA DÚVIDA?
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ESSA É A SUA
UNIVERSIDADE
Você acaba de ingressar em uma das melhores instituições de ensino do país! 

A Uniso é a primeira universidade da Região de Sorocaba, implantada em 15 de setembro de 1994.
Mas você sabe o que significa estudar em uma universidade? Na Educação Superior, há três tipos de
instituições: faculdades, centros universitários e universidades. As exigências de qualificação mudam 
para cada um desses perfis e aumentam no caso das universidades, que precisam cumprir requisitos 
como ter professores altamente qualificados e produzir conhecimento científico que beneficie não só os 
alunos mas toda a comunidade.

REGIONAL COMUNITÁRIA

MISSÃO NOTA MÁXIMA
NO MEC

A Uniso recebe estudantes de 126
municípios do Estado de São Paulo, e de

outros Estados também.

“Ser uma Universidade Comunitária que, por 
meio da integração do ensino, da pesquisa 
e da extensão, produza conhecimentos e 
forme profissionais, em Sorocaba e Região, 
para serem agentes de mudanças sociais, à 

luz de princípios cristãos.”

A Uniso tem a nota 5 do MEC na
avaliação para o recredenciamento

institucional no sistema de Ensino Superior, 
realizada em 2018. É a única da Região com 

o conceito máximo do MEC, incluindo
as públicas. No Estado de São Paulo, apenas 
7 dentre as privadas, comunitárias e públicas 

possuem essa nota. No Brasil, são 
31 universidades.*

É uma Universidade Comunitária, 
categoria que compõe o Ensino Superior

ao lado das públicas e privadas.
As Comunitárias são instituições sem fins

lucrativos, que não foram criadas e nem são 
mantidas pelo poder público e nem pela 

iniciativa privada.  

ESSA É A SUA
UNIVERSIDADE

*Fonte: emec.mec.gov.br (Acesso em novembro/22)
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NOSSOS CÂMPUS

CÂMPUS TRUJILLO
AV. GENERAL OSÓRIO, 35
VILA TRUJILLO, SOROCABA

NOSSOS CÂMPUS
Foto: José Neto

Foto: José Neto 

CIDADE UNIVERSITÁRIA
“PROFESSOR ALDO VANNUCCHI” 
RODOVIA RAPOSO TAVARES,
KM 92,5 - VILA ARTURA, SOROCABA

Clique aqui e acesse nosso Mapa

Clique aqui e acesse nosso Mapa

Clique aqui e acesse o Tour Virtual

Clique e acesse o Tour Virtual

https://uniso.br/tourvirtual/uniso-trujillo/#10287271p&205.07h&104.51t
https://uniso.br/tourvirtual/cidade-universitaria.pdf
https://uniso.br/arquivos/pdf/mapa-uniso-trujillo.pdf
https://bit.ly/tour-campus-ciduniversitaria
https://bit.ly/tour-campus-trujillo
https://edu.uniso.br/home/proben-graduacao
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VOCÊ,
NO CENTRO DO 
CONHECIMENTO
Desde fevereiro de 2022, os cursos da Uniso adotaram um novo modelo curricular, 100% orientado para 
o Ensino por Competências. Esse modelo possui três frentes principais, que estarão presentes em todo 
seu processo de formação universitária: conhecimentos, habilidades e atitudes.

O conhecimento teórico e a prática vão caminhar sempre juntos no seu dia a dia, aqui na Uniso. Para que 
isso aconteça, estruturamos o percurso de todos os cursos com elementos centrais que possibilitam essa 
integração e para que você viva essa experiência de forma ativa. Conheça alguns deles:

E COMO ISSO VAI ACONTECER?

TEORIA & PRÁTICA,
SEMPRE JUNTAS

VIDA &
CARREIRA

PROJETO
INTEGRADOR

TCC

Na teoria, entendemos 
como as coisas funcio-
nam, como se constrói 
uma casa, se toca um 
instrumento ou se joga 
futebol. Mas é na prática 
que aprendemos a
projetar, tocar e jogar.

Atividades que vão 
além da mera forma-
ção técnica e colocam 
você em contato com 
práticas de cidadania 
e de autocuidado para 
sua vida e carreira.

Será desenvolvido em 
cada semestre (com 
exceção dos dois últi-
mos, quando acontece 
o TCC), para que você 
possa unir, com propó-
sito, o que aprendeu em 
todos os componentes 
do curso.

No fim de seu percurso 
na Graduação, você 
desenvolverá um 
projeto com aplicação 
prática como Trabalho 
de Conclusão de Curso.

VOCÊ,
NO CENTRO DO 
CONHECIMENTO
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INFORMAÇÕES
ÚTEIS

Fique por dentro de todas as novidades da Uniso, na palma da sua mão. Com o aplicativo, você pode 
acessar informações e solicitar serviços:

ATENÇÃO: Cadastro de e-mail
A Uniso envia comunicados sobre as atividades administrativas e acadêmicas para o e-mail cadastrado na matrícula. O(A) estudante também tem 
acesso a eventos, cursos, projetos e muito mais. Esqueceu ou quer trocar o e-mail? Procure o SAA: saa@uniso.br.

VÁ DE APP UNISO!

BAIXE OU ACESSE:

Play Store (Android) Apple Store (IOS)

Área do Aluno: uniso.br/home/aluno

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

Calendário Acadêmico

Aulas, Faltas, Notas

Conteúdo, Matriz, Plano de Ensino

Comunicados, Notícias e Eventos

Financeiro

Atestados Médicos

Avaliações dos Cursos

Agendamento de Atendimento

Solicitações

Horário de Ônibus

Muito mais...
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HORÁRIO DAS AULAS

CONTROLE SUA FREQUÊNCIA

ABONO DE FALTAS

Cidade Universitária Câmpus Trujillo
Manhã: 7h40 às 11h20
Intervalo: 9h20 às 9h40

Noite: 19h às 22h40
Intervalo: 20h40 às 21h

Noite: 19h às 22h40
Intervalo: 20h40 às 21h

*Alguns cursos podem funcionar em horários diferenciados, 
consulte sua Coordenação.

Você precisa cumprir 75% da carga horária de cada componente, podendo se ausentar de 25% das 
aulas. Isso significa:
2 aulas semanais = até 10 faltas ou 5 dias de aula
4 aulas semanais = até 20 faltas ou 5 dias de aula

Conceitos: 0 (zero) a 10 (dez) com variação de 0,5 (meio ponto).
Aprovação: Nota final igual ou superior a 6,0.
Resultado: Confira no APP Uniso, o prazo definido pelo Calendário Acadêmico.

No caso de reprovação por nota, você pode apresentar recurso.
Apresente: Argumentação e/ou documentos, como fotos e trabalhos realizados.
Período: Data definida no Calendário Acadêmico.

É permitido se o aluno estiver em Regime de Exercícios Domiciliares, mediante apresentação de ates-
tado médico ou odontológico pelo APP Uniso ou pelo site uniso.br, Área do Aluno, Exercício Domiciliar 
Docente. O prazo para a apresentação do atestado é de 5 dias, a partir da data de início da licença defi-
nida no documento. O abono de faltas dependerá do cumprimento e aprovação do exercício domiciliar 
proposto pelo(a) professor(a)

NOTAS

REVISÃO DE NOTAS

Atenção!
O recurso não vale para reprovação por falta.

Atenção!
O atestado médico ou odontológico não deve ser entregue ao(à) professor(a).
As faltas, atividades propostas e prazos de entrega podem ser acompanhados pelo APP Uniso.
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Você já cursou disciplinas em cursos superiores, de Graduação ou Pós-Graduação? 
Sabia que você pode pedir a dispensa delas no seu curso?
Faça a solicitação no site da Uniso, na Área do Aluno, em Análise de Grade.
Envie o Histórico da Graduação e o Conteúdo Programático.

REMATRÍCULA

REGISTRO ACADÊMICO (RA)

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2023

DISPENSA DE DISCIPLINAS

TRANSFERÊNCIA DE CURSO E HORÁRIO

 » Rematrícula automática para alunos(as) sem pendências, com pagamento das parcelas de janeiro 
e julho.

 » Estudantes com pendências financeiras e acadêmicas deverão regularizar a situação no prazo defi-
nido no Calendário Acadêmico. 

 » Alunos(as) com Creduniso ou Fies receberão o boleto após a renovação do financiamento.
 » Atendimento Presencial somente com agendamento no APP ou na Área do Aluno.

 » O RA dá acesso a todos os serviços oferecidos pela Uniso.
 » O número é enviado por e-mail ao aluno, após a matrícula.
 » O RA físico é liberado pelo SAA após o período de matrículas.
 » Os alunos são informados por e-mail para a retirada do RA.

 » A mudança de horário do curso deve ser solicitada durante o período previsto no Calendário Acadê-
mico, a depender da disponibilidade das disciplinas a serem cursadas. Fora desse período, somente 
por motivo de trabalho, comprovada com declaração.

 » A mudança de curso de uma mesma área depende da disponibilidade de vagas.
 » A mudança de curso de uma área diferente exige uma nova prova de Vestibular.

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
O(A) aluno(a) deve concluir seu curso no tempo máximo previsto em cada projeto pedagógico.
Caso contrário, deverá prestar um novo Vestibular para poder dar sequência aos estudos.

Clique aqui e acesse

http://https://sistema.uniso.br/barcode/calendario-academico-graduacao-2023.pdf
https://uniso.br/tourvirtual/cidade-universitaria.pdf
http://bit.ly/calendario-academico-graduacao
http://
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COLAÇÃO DE GRAU

AVALIAÇÃO

VALE-TRANSPORTE

BOLETO

Depois de todo o percurso, chegou a hora da formatura, conhecida formalmente como Colação de Grau. 
A participação é obrigatória e faz parte da conclusão de curso. Todas as informações sobre os procedi-
mentos podem ser encontradas no site da Uniso. Não deixe para a última hora!

Participe das avaliações sobre seu curso, seus professores e sobre a Universidade. A cada avaliação 
aberta, a Uniso divulga nos seus canais oficiais. Basta responder ao questionário disponível no APP do 
Aluno ou na Área do Aluno. 
O resultado é compartilhado com a gestão administrativa e acadêmica, resultando em projetos 
de melhorias.

O seu anonimato está garantido!
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável por conduzir as avaliações, que fazem parte do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

URBES EMTU
Realizar o cadastro e aguardar aprovação:

urbes.com.br/transporte/estudantes/aluno

Pré-Cadastro com orientações no SAA
pessoalmente ou pelo e-mail saa@uniso.br.

emtu.sp.gov.br/passe/index.htm?regiao=256

Os boletos das mensalidades são enviados por e-mail e também ficam disponíveis pelo APP do Aluno. 
O pagamento fora do prazo cancela todos os descontos concedidos pela Universidade.
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ESPAÇOS DE
ESTUDO

BIBLIOTECA “ALUÍSIO DE ALMEIDA”
Como usar?
A Biblioteca envia por e-mail, antes do início do semestre, todas as informações sobre empréstimo e 
acesso às plataformas, assim como a senha de acesso, que pode ser alterada depois. 

Biblioteca Física
Para acessar pela primeira vez, apresente do-
cumento com foto ou cadastro no APP Uniso. 
Cadastre uma nova senha.

Biblioteca Virtual
O acesso às bibliotecas virtuais pode ser feito 
pelas plataformas (banners) da Minha Biblioteca 
ou Biblioteca Virtual - Pearson, com o número do 
RA e a senha acadêmica.
A Biblioteca disponibiliza tutorial de acesso às 
plataformas digitais na área do aluno e na pági-
na da Biblioteca.

Informações
Acesso Online: uniso.br/home/biblioteca 
WhatsApp: (15) 9 8105.0342
E-mail/Teams: biblioteca@uniso.br
Instagram: @biblioteca_uniso
Cidade Universitária: (15) 2101.7019
Câmpus Trujillo: (15) 2101.2004/2005

Horários de Funcionamento
Período Letivo
Cidade Universitária
De segunda a sexta, das 7h40 às 22h30
Sábado, das 9h às 13h

Câmpus Trujillo
De segunda a sexta, das 13h às 22h
Sem expediente aos sábados

Férias
Cidade Universitária
De segunda a sexta, das 8h às 18h
Sem expediente aos sábados

Câmpus Trujillo
De segunda a sexta, das 8h às 17h
Sem expediente aos sábados

ESPAÇOS DE 
ESTUDO

Foto: Assecoms
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Como usar? 
Cadastro: Para acesso ao wi-fi e aos computado-
res, apresente RA físico ou online pelo APP do 
Aluno nos seguintes locais:

Cidade Universitária: Prédio de Apoio 1 
Horário de Funcionamento: 7h30 às 22h30
Telefone: (15) 2101.7098

Câmpus Trujillo: Térreo/Pátio do Bloco D
Horário de Funcionamento: 7h30 às 22h30
Telefone: (15) 2101.2028

*Após as 18h30, a disponibilidade dos laboratórios depende dos agen-
damentos acadêmicos. Todos os estudantes da Uniso podem utilizar os 
laboratórios dos dois câmpus, desde que seja realizado o cadastro e os 
ambientes estejam liberados, sem atividade docente.

Pacote Office
Acesso gratuito ao pacote Office 365 Educação, para uso online do Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
além de ferramentas para trabalho em grupo, como Microsoft Teams, Sharepoint e Visio. Os programas 
estão disponíveis pelo e-mail do aluno.

LUDOTECA
NO TRUJILLO

LABORATÓRIOS

O local possui três ambientes com mesas e
cadeiras para estudos e jogos, entre eles,
a Arena com equipamento multimídia 
para apresentações.

Como usar?
Professores(as) e estudantes podem usar em 
qualquer período, basta agendar pelo e-mail: 
multimeios.trujillo@uniso.br.

Mais de 100 espaços para atividades de Ensino 
e Pesquisa. Consulte os laboratórios destinados 
ao seu curso em uniso.br/graduacao/cursos

Foto: Assecoms
Foto: Paulo Ribeiro/Arquivo
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PROGRAMAS 
ACADÊMICOS

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROBEX

MONITORIA

INCENTIVO À LICENCIATURA

INTERCÂMBIO

Primeiro passo do(a) aluno(a) de Graduação no universo do conhecimento científico, por meio do
desenvolvimento de projetos de pesquisa, com orientação docente. Contempla modalidades com
bolsa de estudo.

Dentro do Programa de Bolsas de Extensão, estudantes da Graduação desenvolvem projetos em diver-
sas áreas, voltados à comunidade e com orientação docente.

Estudantes auxiliam professores em atividades didático-pedagógicas e em atividades de ensino de 
determinado componente curricular.

O Ministério da Educação (MEC) oferece bolsas de iniciação à docência a estudantes dos cursos de 
Licenciaturas (formação docente) para a realização de projetos nas escolas públicas. O Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica fazem 
parte da Política Nacional de Formação de Professores.

Convênios com instituições internacionais possibilitam o intercâmbio acadêmico de estudantes de 
Graduação. * Contatos na página 17

Modalidades
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/CNPq)
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Uniso (Probic)
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (Probiti)
Programa Voluntário de Iniciação Científica (Provic)

Modalidades
Programa de Bolsa de Extensão Universitária (Probex)
Programa Voluntário de Extensão Universitária (Provex)
Programa de Bolsa de Extensão Universitária em Tecnologia e Inovação (Probexti)

PROGRAMAS 
ACADÊMICOS
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BOLSAS E 
FINANCIAMENTOS

CREDUNISO - CRÉDITO EDUCACIONAL UNISO

FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

PROUNI -
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS

Programa da Uniso que possibilita financiar até 50% do valor da semestralidade do curso.
Informações: uniso.br/evento/creduniso

Programa do Governo Federal que oferece o financiamento parcial do curso.
Processo Seletivo pelo site: sisfiesportal.mec.gov.br/

Programa do Governo Federal com bolsas 100% na Uniso.
Processo Seletivo pelo site: acessounisco.mec.gov.br/prouni

*Confira os contatos e locais na página 18

BOLSAS E 
FINANCIAMENTOS

QUER SABER MAIS SOBRE BOLSAS E FINANCIAMENTOS?

https://edu.uniso.br/home/proben-graduacao
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PROGRAMAS
DE INCENTIVO

UNISO GO BEYOND

QUEM É UNISO É TOP!

Criado para contribuir para a adaptação dos(as) estudantes à vida acadêmica, que enfrentam desafios 
como:
 » Conhecer, estudar e fazer trabalhos com pessoas desconhecidas.
 » Administrar seu próprio tempo.
 » Lidar com diferentes tipos de atividades e os resultados obtidos.
 » Construir uma identidade profissional e uma carreira que estejam em sintonia com seus sonhos

e expectativas.

Oficina de Aprendizagem
Para ajudar você a descobrir novas maneiras de estudar para aprender e não só ir bem nas provas. 

Apoio Psicológico
Para quando você perceber que as dificuldades de relacionamento interpessoal ou questões
afetivas estão interferindo na sua aprendizagem.

Oficina de Orientação Profissional
Mesmo sem qualquer outro tipo de dificuldade, você não está se identificando com o curso escolhido.

A cada semestre, os(as) estudantes com as melhores médias de notas e maior presença nas aulas, 
entre outros critérios, são contemplados(as) com o título de “Aluno Top”, em eventos que acontecem 
no Câmpus Trujillo e na Cidade Universitária.

Agende seu Atendimento
Clínica-Escola de Psicologia
Horário: segunda a sexta, das 9h às 21h
Telefone: (15) 2101.7050
E-mail: gobeyond@uniso.br
Acesse: uniso.br/home/graduacao/gobeyond

PROGRAMAS
DE INCENTIVO
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SETORES
ASSESSORIA DE RELAÇÕES NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS
Cidade Universitária - Prédio Administrativo, 2º Andar
E-mail: osmar.siqueira@prof.uniso.br
Acesse: uniso.br/home/mobilidade

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO ALUNO (SAA)

SETOR DE COBRANÇA (SECOB)

Serviços Online
Acesse a Área do Aluno ou App Uniso.

Atendimento Presencial
Agendamento: acesse a Área do Aluno ou App Uniso.

Cidade Universitária
Prédio Administrativo, 1º andar
Horário: 9h às 21h, de segunda a sexta
Telefones: (15) 2101.7062/7163
WhatsApp: (15) 9 8183.0210
E-mail: saa@uniso.br

Câmpus Trujillo
Bloco B, Sala 2
Horário: 12h às 21h, de segunda a sexta
Telefone: (15) 2101.2050
WhatsApp: (15) 9 8183.2791
E-mail: saa.trujillo@uniso.br

Cidade Universitária, Prédio Administrativo, 1º andar
Horário: das 8h às 17h, de segunda a sexta
Telefone: (15) 2101.7132/7133 e WhatsApp: (15) 9 8183.2778
E-mail: secob@uniso.br

SETORES

ATENÇÃO:
Todas as solicitações de serviços online (APP, e-mail, site e WhatsApp) 
são atendidas conforme a ordem de envio. Em períodos de alta demanda 
de matrícula e rematrícula, aguarde seu atendimento.

Portal de Negociação Financeira: App Uniso
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SETOR DE BOLSAS E 
FINANCIAMENTOS

SETOR DE ESTÁGIO

Responsável pelo Creduniso e Fies
Local: Cidade Universitária, Prédio Administrativo, 1º andar
Horário: das 9h às 21h, de segunda a sexta
Telefone: (15) 2101.7144
WhatsApp: (15) 9 8183.1277
E-mail: fies@uniso.br/creduniso@uniso.br
Acesse: uniso.br/home/agendamento-fies

Assistente social para o ProUni – Programa Universidade para Todos
Programa do Governo Federal com bolsas 100% na Uniso
Acesse: acessounico.mec.gov.br/
Atendimento na Uniso
Horário: das 8h às 17h, de segunda a sexta
Local: Cidade Universitária, Prédio Administrativo, 1º andar
Telefone: (15) 2101.7088
E-mail: prouni@uniso.br

Informações sobre documentação para formalização e acompanhamento de estágio.

Cidade Universitária
Prédio Administrativo – 1º andar
De segunda a sexta, das 9h às 21h
E-mail: estagio@uniso.br
Telefones: (15) 2101.7039/7123
WhatsApp: (15) 9 8105.0117
Acesse: uniso.br/home/estagio

Oportunidades
Cadastre seu currículo
Confira as vagas de estágio e trabalho
Parceira Uniso: burh.com.br/

Prazos
Os períodos para solicitação de serviços administrativos e acadêmicos 
podem ser acompanhados no Calendário Acadêmico anual, disponível 
no site da Uniso, na Área do Aluno.
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A UNISO ALÉM
DA SALA DE AULA
ATIVIDADES ESPORTIVAS

MY BOX: FEIRA DE PRODUTOS

O curso de Educação Física promove atividades e eventos esportivos gratuitos.

Academia
Mensalidade: Gratuita a alunos(as), professores(as) e funcionários(as) da Uniso
Cidade Universitária, térreo do Prédio Administrativo
Segunda a sexta, das 7h às 19h 

Outras atividades
Hora do Esporte e Lazer
Quadras liberadas aos sábados
Agendamento: (15) 9 8105.0702 (WhatsApp)

Beach Tennis
Segundas, quartas e sextas
Agendamento: (15) 9 8105.0702 (WhatsApp)

Fique atento à programação a cada semestre.

Você vende algum produto ou presta algum
serviço? Quer comprar produtos exclusivos e ar-
tesanais?

Participe do “My Box”, o programa de incentivo 
ao empreendedorismo do Parque Tecnológico da 
Uniso, o Uniso Tech.

Feira de venda de produtos
Local: Cidade Universitária, Biblioteca, 1º Piso
Toda semana, de manhã e à noite, nos intervalos 
de aula.

A UNISO ALÉM
DA SALA DE AULA

Foto: Assecoms
Foto: Assecoms

http://uniso.br/home/esporte
http://unisotech.uniso.br
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Cidade Universitária
Vestiários com chuveiro: térreo dos blocos A, B, C e D

Projeto que possibilita o compartilhamento de bicicletas, contribuindo para a redução do uso de
veículos dentro da Cidade Universitária, além do uso compartilhado de livros e guarda-chuvas.

Bicicletas
Cidade Universitária: Pontos de retirada e devolução espalhados por diversos pontos estratégicos.

Guarda-chuva
Utilize para se deslocar dentro da Cidade Universitária e Câmpus Trujillo. 
Exclusivo para períodos de chuva.

Cidade Universitária
Meia lua em frente ao Apoio 1, ao lado da passarela superior.

Que os nossos câmpus são lindos, a gente já sabe! Se você quer fazer uma sessão de fotos, 
principalmente no período de formatura, é imprescindível autorização do Setor de Apoio. Envie e-mail 
para: apoio@uniso.br.

UMOVE

JOGOS DE CARTAS

VESTIÁRIOS

SESSÃO DE FOTOS

Foto: Assecoms
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Cidade Universitária
 » Balanços nos primeiros andares do Prédio

Administrativo e nos blocos A, B, C e D
 » Mesa de Ping Pong entre o térreo dos 

blocos C e D
 » Praças entre os blocos
 » Biblioteca

Câmpus Trujillo
 » Mesa de Ping Pong no Pátio D
 » Jardim Interno
 » Biblioteca

Há opções de restaurante, cantina, foodtruck e 
máquinas de comida e snacks.

Cidade Universitária
 » Restaurante: Bloco D
 » Cantinas: Recepção Central, Apoio 3, Blocos A,  

B, C e F
 » Foodtruck: Estacionamento dos alunos
 » Máquinas de comida: Biblioteca
 » Máquinas de snacks: Recepção Central, Bloco F, 

Apoios 1 e 2

Câmpus Trujillo
 » Cantinas: Pátios C e D
 » Máquinas de snacks: Pátio D

Cidade Universitária
Recepção central
Térreo dos blocos A, B, C, D e F

Câmpus Trujillo
Pátios C e D

Encontrou ou perdeu algum item?
Vá até a nossa área de Achados e Perdidos!

Cidade Universitária 
Recepção Central do Prédio Administrativo

Câmpus Trujillo
Procure atendimento nos corredores do período noturno.

ACHADOS E PERDIDOS

ÁREAS DE LAZER E CONVIVÊNCIA

DEU FOME?
MICRO-ONDAS

Foto: Fernando Rezende
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CURSOS
A Uniso oferece mais de 60 cursos de graduação, quatro programas de pós-graduação com Mestrados e 
Doutorados - todos recomendados pela CAPES, cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de extensão.

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Cursos nas modalidades Presencial e EaD - Educação a Distância, em três categorias: Bacharelado, 
Licenciatura e Tecnológico.

Bacharelado
Curso generalista, de formação científica, técnica e humanística, que oferece competências em 
determinado campo do saber, para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural. Confere 
o grau de bacharel(a).

Licenciatura
Com formação didático-pedagógica que habilita para o exercício da docência, certifica para atuação 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e em componentes curriculares específicos também do 
Ensino Médio. Confere o grau de licenciado(a).

Tecnológico
Curso de formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que oferece competências para 
atuar em áreas profissionais específicas, caracterizadas por eixos tecnológicos. Possui duração menor 
do que os cursos tradicionais. Confere o grau de tecnólogo(a).

Formação de Educação Superior para diplomados em cursos de graduação, que compreende
duas modalidades:

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado)
Os cursos compreendem os programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico ou Profissional, voltados à
formação de professores(as) universitários(as) e pesquisadores(as), além de possibilitar aos(às) profis-
sionais o aprofundamento de temáticas específicas. Nossos programas:
Mestrado e Doutorado em Ciências Farmacêuticas
Mestrado e Doutorado em Comunicação e Cultura
Mestrado e Doutorado em Educação
Mestrado e Doutorado em Processos Tecnológicos e Ambientais

CURSOS

https://uniso.br/home/mestrado-doutorado
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Pós-Graduação Lato Sensu (MBA e Especialização)
A partir da capacitação técnico-profissional, concede o certificado de especialista em áreas específicas. 
Na Uniso, os cursos são híbridos, com aulas presenciais e online.

Cursos rápidos, sobre diversos temas, dirigidos a 
estudantes, profissionais já formados e
demais interessados.

Cursos livres online
Gratuitos, com taxa somente no 

caso de emissão de certificado. Após a 
inscrição, o(a) participante já pode 

realizar as atividades de acordo 
com sua disponibilidade. Terceira Idade

Com a proposta de educação permanente, 
os cursos são voltados a pessoas acima dos

50 anos, interessadas em atualizar seus 
conhecimentos, redimensionar seus projetos 

de vida e ampliar sua rede de 
relações sociais.

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

Uniso Up
Cursos presenciais para atualização contínua.

Uniso Progress
Cursos presenciais para a formação executiva.

Confira todos os cursos em uniso.br,
opção Cursos

https://pos.uniso.br/
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CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA

FARMÁCIA COMUNITÁRIA “VITAL BRAZIL”

Espaço desenvolvido no formato Clínica-Escola para a comunidade em geral, com o objetivo de
prevenção, diagnóstico e reabilitação dos distúrbios relacionados à audição, voz, fala e linguagem.

Agendamentos e informações
Telefone: (15) 2101.7168

Atendimento
Bloco C – 1º andar – Cidade Universitária
Horário: Segunda a sexta, das 13h às 17h

Farmácia Universitária
Projeto social que fornece gratuitamente medicamentos, serviços farmacêuticos e educação em saúde à 
comunidade de Sorocaba e região , por meio da parceria entre Uniso, PUC e Centro Acadêmico “Vital Brazil”.

Atendimento
Rua Doutor Seme Stefano, nº 13 – Jardim Vergueiro. 
Prédio anexo ao câmpus da PUC/Sorocaba.
Segundas e quintas: 14h às 16h
Terças e quartas: 8h30 às 11h
Férias acadêmicas: horário especial (entre em contato)
Retirar senha na portaria (uma hora antes do início do atendimento),
apresentar receita e documento de identidade do paciente.

Informações 
Telefone (15) 3212.9542
Instagram: instagram.com/fcvbsorocaba
E-mail: fcvitalbrazil@uniso.br

Faça sua doação
Farmácia Comunitária
Uniso: Cidade Universitária e Câmpus Trujillo
Colégio Dom Aguirre
Portaria da PUC/Sorocaba

SERVIÇOSSERVIÇOS
Implantados para servir às práticas dos cursos, os espaços da Uniso atendem aos estudantes de
todos os cursos. Conheça alguns deles.

CLÍNICA DE ODONTOLOGIA
Diversos tipos de tratamento odontológico oferecidos a toda comunidade.
Local: Cidade Universitária, Prédio de Apoio 4
Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 17h

Agendamento: 
(15) 2101.7071 e (15) 9 9742.4978 (WhatsApp).

Principais serviços
Restaurações, aparelhos para crianças, tratamento de canal, tratamento de gengiva, cirurgias,
extrações, implantes, próteses, etc.

Atenção!
No caso de implantes e próteses, é cobrado somente o valor do 
material ou do laboratório. Demais serviços são gratuitos. É obrigatório 
agendar horário e aguardar ser chamado.

Atenção!
Os horários podem sofrer alterações a cada semestre.
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IMPORTANTE!
O espaço realiza triagem e faz a mediação para atendimento externo. 
Não são fornecidos medicamentos.

HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO (HVU)

CLÍNICAS INTEGRADAS DE SAÚDE

Implantado no formato hospital-escola, oferece atendimento clínico, cirúrgico e de diagnóstico a
animais de pequeno e grande porte e a animais silvestres. 

Agendamento
Telefone: (15) 2101.7120/WhatsApp: (15) 9 9842.8592 

Atendimento
Cidade Universitária: Estrada Raphael Lobo de Moraes, entrada do Horto Florestal 
Horário: 14h às 18h, de segunda a sexta. Casos de emergência são atendidos somente sob consulta.

PRONTO ATENDIMENTO 
DE ENFERMAGEM (PAE)
Cidade Universitária
Local: Prédio de Apoio 1 - Térreo, lateral à
direita da entrada principal
Horário: 7h às 23h
Telefones: (15) 2101.7064
(15) 99839.2132 (celular e WhatsApp)

Câmpus Trujillo
Local: Prédio Administrativo (Jardim)
Horário: 7h às 23h
Telefones: (15) 98105.0572/(15) 2101.2037 

Cidade Universitária – Térreo do Bloco A

Núcleo de Acessibilidade
Centro de atendimento e acompanhamento de 
alunos que possuem deficiência ou dificuldade, 
mediante apresentação de laudo.

Informações
Telefones: (15) 2101.7130/(15) 9 9673.6837
E-mail: nucleodeacessibilidade@uniso.br

Clínica de Nutrição
Clínica-Escola oferece atendimento nutricional 
que inclui atividades individuais ou grupais,
contemplando a promoção, prevenção,
manutenção, recuperação e tratamento relacio-
nados à alimentação.

Agende seu atendimento
WhatsApp: (15) 9 9779.3290

Clínica-Escola de Psicologia
Tratamento gratuito para toda a comunidade, 
focado nas demandas psicológicas individuais.

Plantão Psicológico
Segunda, quarta e sexta: 9h30 às 10h30
Terça, quarta e quinta: 17h30 às 18h30

Psicoterapia – Estágios Clínicos
Atendimento por encaminhamento interno, após o 
Plantão Psicológico realizado por estudantes
do último ano.

Atendimento
Cidade Universitária, térreo do Bloco A
Informações
Telefones: (15) 2101.7050/(15) 2101.7130
E-mails: cursodepsicologia@uniso.br e 
nucleodeacessibilidade@uniso.br

https://uniso.br/home/hospital-veterinario-universitario
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GREEN ACADEMY
Programa de Sustentabilidade da Uniso responsável por implementar práticas em diversas frentes 
e que garantiram a inserção da Uniso no ranking mundial UI GreenMetric World University Rankings 
Network.

UNISO TECH

PROJETO UNISO CIÊNCIA

PROGRAMAS E PROJETOS 
INSTITUCIONAIS

Com seu próprio Parque Tecnológico (Uniso Tech), a Universidade oferece suporte para o desenvolvi-
mento de empresas, startups e projetos de empreendedorismo de Sorocaba e região. 
Estudantes da Uniso possuem um programa próprio, a Jornada Startup, para desenvolverem suas 
ideias empreendedoras, com o apoio do Sebrae Sorocaba.

Local: Cidade Universitária/3º Piso da Biblioteca
Informações: unisotech@uniso.br

Voltado à divulgação científica, apresenta o resultado das pesquisas desenvolvidas nos Mestrados e 
Doutorados, além de trazer reportagens sobre temas diversos relacionados ao universo da ciência.

Revista Uniso Ciência (Science@Uniso)
Publicação Internacional Bilíngue
Periodicidade: Semestral

Jornal Uniso Ciência
Publicação na edição impressa e digital do Jornal Cruzeiro do Sul
Periodicidade: Trimestral

Blog Uniso Ciência
Canal online no Jornal Cruzeiro do Sul

PROGRAMAS E PROJETOS 
INSTITUCIONAIS

http://unisotech.uniso.br
https://uniso.br/home/projeto-uniso-ciencia
http://uniso.br/home/sustentabilidade
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ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA

Fundação Dom Aguirre
Entidade mantenedora da 
Uniso e do Colégio Dom

Coordenação de Cursos
Função exercida por um(a) professor(a). 
O(A) Coordenador(a) responde pela 
gestão acadêmica e administrativa de 
seu(s) curso(s).

Colegiados de Cursos
Coordenam as atividades de cada curso de gra-
duação e de pós-graduação stricto sensu, sendo 
formados pelos respectivos Coordenadores, pro-
fessores e representantes discentes.

Conselho Universitário (Consu)
A Universidade é gerida por um Conselho Universitário, do 
qual fazem parte dirigentes, professores(as), alunos(as), fun-
cionários(as) e representantes da comunidade. É o órgão máxi-
mo de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal.

Documentos Oficiais
O Estatuto, Regimento e Regulamento Acadêmico determinam o funcionamento da Universidade e 
suas atividades de ordem científica, didático-pedagógica, comunitária, administrativa e disciplinar.

Reitoria
Responsável por supervisionar e coordenar todas as atividades da Universidade.

Reitor
Prof. Dr. Rogério Augusto Profeta

Pró-Reitoria de Graduação 
e Assuntos Estudantis – Prograd

Prof. Dr. Fernando de Sá Del Fiol

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Inovação 

– Propein
Prof. Dr. José Martins de Oliveira Júnior

ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA

Fotos: Paulo Ribeiro (arquivo)/Fernando Rezende

https://www.fda.com.br/
http://uniso.br/uniso/documentos-oficiais
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