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OBJETIVO DO
MANUAL
 O Manual do Estudante concentra 
grande parte das informações neces-
sárias para o seu dia a dia enquanto 
acadêmico do UNIDEP. Nele estão 
contidas questões referentes à estru-
tura da instituição, além de tópicos es-
pecíficos relacionados aos cursos ofe-
recidos, ingresso, matrículas, entre 
outros. Sugerimos que você faça o 
download desse material, a fim de 
poder consultá-lo sempre que tiver 
alguma dúvida sobre questões rela-
cionadas ao seu dia a dia no UNIDEP.

SOBRE O UNIDEP
 A Associação Patobranquense de 
Ensino Superior S/C foi criada em 16 
de setembro de 1999, como mantene-
dora da Faculdade de Pato Branco - 
FADEP, exercendo suas atividades no 
Ensino Superior, autorizada pela Por-
taria 746/2000 MEC, até o final do ano 
de 2018, quando foi adquirida pela 
NRE Educacional, o maior grupo de 
ensino na área médica do Brasil, que 
compõe atualmente a Afya Educação, 
Tecnologia e Saúde. A partir de então, 
a mantenedora da FADEP passou a ser 
a Faculdade Educacional de Pato 
Branco.
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los e um centro de convivên-
cia com área total de 1.238 
metros quadrados.
 O UNIDEP destaca-se, 
também, pela oferta regular 
de cursos de pós-graduação 
formatados de maneira a pri-
vilegiar a qualidade de ensino 
e a formação profissional de 
seus alunos, de acordo com o 
perfil do mercado regional.
 No campo da extensão, a 
instituição realiza projetos 
que visam integrar o corpo 
docente e discente à comuni-
dade, o que é feito por meio 
de intercâmbios de conheci-

No ano de 2019 ocorreu a 
transformação da organiza-
ção acadêmica da Faculdade 
de Pato Branco, tornando-se 
Centro Universitário de Pato 
Branco (UNIDEP), credencia-
do pela Portaria MEC 2146, 
publicada no DOU em 
12/12/2019.
 Atualmente, o UNIDEP 
oferta cursos de graduação 
nas mais diversas áreas do 
conhecimento, disponibili-
zando para seus alunos uma 
das mais completas infraes-
truturas de ensino do estado 
do Paraná.
 Distribuída em sete 
blocos, com uma área cons-
truída de mais de 35 mil 
metros quadrados, a estrutu-
ra educacional do UNIDEP 
oferece à comunidade aca-
dêmica 80 salas de aula, anfi-
teatro com capacidade para 
450 pessoas, miniauditório 
para 100 pessoas e uma 
biblioteca com mais de 60 mil 
exemplares. A fim de propor-
cionar um ensino diferencia-
do e de excelência, o UNIDEP 
também oferece diversos 
laboratórios de informática, 
salas de aula multimídia e 
modernas salas de aula 
invertidas, cuja proposta é 
permitir aulas menos exposi-

tivas, capazes de promover 
um maior engajamento dos 
acadêmicos em relação aos 
conteúdos trabalhados pelo 
professor.
 O complexo esportivo 
comporta pista de atletismo, 
piscina térmica semiolímpica, 
campo de futebol com ilumi-
nação, ginásio de esportes, 
sala de dança, paredão de 
escalada, ginásio para prática 
de ginástica olímpica, acade-
mia de musculação e duas 
quadras de tênis.
 Na área da Saúde, desta-
que para um dos mais mo-
dernos Centros de Simulação 
Realística do Brasil, além de 
laboratórios específicos para 
os diferentes cursos e um 
amplo Centro de Saúde, onde 
estão alocadas a Clínica 
Escola de Fisioterapia, o Ser-
viço de Psicologia, a Clínica 
Escola de Odontologia, a Clí-
nica Escola de Estética e 
Cosmética e os laboratórios 
do curso de Enfermagem, es-
trutura que faz do UNIDEP 
uma das mais destacadas 
Instituições de Ensino Supe-
rior do Paraná no segmento.
 Para maior segurança e 
comodidade dos acadêmi-
cos, o UNIDEP oferece um 
amplo estacionamento com 
capacidade para 1.500 veícu-

6



los e um centro de convivên-
cia com área total de 1.238 
metros quadrados.
 O UNIDEP destaca-se, 
também, pela oferta regular 
de cursos de pós-graduação 
formatados de maneira a pri-
vilegiar a qualidade de ensino 
e a formação profissional de 
seus alunos, de acordo com o 
perfil do mercado regional.
 No campo da extensão, a 
instituição realiza projetos 
que visam integrar o corpo 
docente e discente à comuni-
dade, o que é feito por meio 
de intercâmbios de conheci-

No ano de 2019 ocorreu a 
transformação da organiza-
ção acadêmica da Faculdade 
de Pato Branco, tornando-se 
Centro Universitário de Pato 
Branco (UNIDEP), credencia-
do pela Portaria MEC 2146, 
publicada no DOU em 
12/12/2019.
 Atualmente, o UNIDEP 
oferta cursos de graduação 
nas mais diversas áreas do 
conhecimento, disponibili-
zando para seus alunos uma 
das mais completas infraes-
truturas de ensino do estado 
do Paraná.
 Distribuída em sete 
blocos, com uma área cons-
truída de mais de 35 mil 
metros quadrados, a estrutu-
ra educacional do UNIDEP 
oferece à comunidade aca-
dêmica 80 salas de aula, anfi-
teatro com capacidade para 
450 pessoas, miniauditório 
para 100 pessoas e uma 
biblioteca com mais de 60 mil 
exemplares. A fim de propor-
cionar um ensino diferencia-
do e de excelência, o UNIDEP 
também oferece diversos 
laboratórios de informática, 
salas de aula multimídia e 
modernas salas de aula 
invertidas, cuja proposta é 
permitir aulas menos exposi-

tivas, capazes de promover 
um maior engajamento dos 
acadêmicos em relação aos 
conteúdos trabalhados pelo 
professor.
 O complexo esportivo 
comporta pista de atletismo, 
piscina térmica semiolímpica, 
campo de futebol com ilumi-
nação, ginásio de esportes, 
sala de dança, paredão de 
escalada, ginásio para prática 
de ginástica olímpica, acade-
mia de musculação e duas 
quadras de tênis.
 Na área da Saúde, desta-
que para um dos mais mo-
dernos Centros de Simulação 
Realística do Brasil, além de 
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comodidade dos acadêmi-
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mentos nas diferentes áreas da graduação. A responsabilidade 
social do UNIDEP pode ser constatada a partir de projetos de-
senvolvidos nas seguintes áreas: Educação, Saúde, Esporte, 
Cultura e Lazer, Cidadania e Solidariedade, Comunicação 
Social, Desenvolvimento Econômico, Planejamento Urbano e 
Incubadora de Empresas. 
 O UNIDEP é reconhecido pela Associação Brasileira de 
Mantenedores do Ensino Superior (ABMES) como Instituição 
Socialmente Responsável, por meio de um selo atribuído às 
Instituições de Ensino Superior que desenvolvem, ao longo do 
ano e também do Dia do Ensino Responsável, atividades de 
responsabilidade social com a comunidade em que estão inse-
ridas. Em decorrência do trabalho desenvolvido pela UNATI (U-
niversidade Aberta à Terceira Idade), em parceria com a Prefei-
tura Municipal de Pato Branco, o UNIDEP foi reconhecido pela 
Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco como “Em-
presa Amiga do Idoso”, confirmando sua inserção social com a 
comunidade local e regional.
 Nesta perspectiva,  considerando sua destacada 
infraestrutura, seu corpo docente e administrativo altamente 
qualificado e seu processo de produção do conhecimento com 
enfoque no aluno, o UNIDEP continuará empenhando-se para 
oferecer à comunidade acadêmica um ensino de excelência.
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SEJA  BEM-VINDO 

AO UNIDEP! Profa. Ornella Bertuol Antunes
Reitora



MISSAO
 Desenvolver pesso-
as por meio de experiên-
cias de aprendizagem 
humanizadas e inovado-
ras para que protagoni-
zem atuação profissional 
responsável e contribu-
am para a transformação 
social.
 

VISAO
 Ser reconhecido pela 
excelência na formação 
profissional, com compro-
misso em promoção de 
perspectivas futuras em 
carreiras, negócios, quali-
dade de vida, saúde e 
bem-estar.  
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NOSSOS
VALORES

Foco no aluno

Espírito
Empreendedor

Gente é tudo
pra gente

Ser Apaixonado

Inovação

Qualidade
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Pró-reitoria de Graduação

de Graduação

Pró-reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização (ProPPExII)

Comissão de Inclusão e 
Acessibilidade (CIA)

Carreira

Núcleo de Experiência Discente 
(NED)

Núcleo de Mobilidade Acadêmica 
e Internacionalização 

Núcleo de Inovação e 
Empreendedorismo

Gerente de mercado

Núclo de Práticas Contábeis
(NPC)

ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA



 Atualmente o UNIDEP possui autorização para a 
oferta dos seguintes Cursos de Graduação em Licen-
ciaturas, Bacharelados e Tecnólogos.

 
Curso/ 

Habilitação 

 
Autorização/ Reconhecimento MEC 

 
Turno 

Administração Port. Ren. Reconhec. 204 de 
25/06/2020 

Noturno 

CST em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Port. Ren. Reconhec. 916 de 
27/12/2018 

Noturno 

Ciências Contábeis 
Port. Ren. Reconhec. 204 de 

25/06/2020 
Noturno 

Direito 
Port.Ren. Reconhec. 204 de 

25/06/2020 
Noturno 

Educação Física 
Licenciatura 

Port. Ren. Reconhec. 916 de 
27/12/2018 

Noturno 

Educação Física 
Bacharelado                 

Port. Ren. Reconhec. 109 de 
04/02/2021 

Noturno 

Enfermagem Port. Ren. Reconhec. 109 de 04/02/2021 Noturno 

Eng. Civil 
Noturno 

Eng. Elétrica 
Port. Ren. Reconhec. 109 de 

04/02/2021 

Port. Ren. Reconhec. 109 de 
04/02/2021 

Port. Ren. Reconhec. 109 de 
04/02/2021 

Noturno 

Engenharia de Software Port. Autorização 199 de 02/06/2016 Noturno 

CST em Estética e 
Cosmética 

Port. Autorização 770 de 01/12/2016 Noturno 

Fisioterapia 
Noturno 

CST em Gastronomia 
Port. Ren. Reconhec. 204 de 

25/06/2020 
Noturno 

Medicina Port. Autorização 812 de 01/08/2017 Diurno 

Nutrição Noturno 

Odontologia Port. Autorização 612 de 10/09/2018 Diurno 

Pedagogia  
Port. Ren. Reconhec. 916 de 

27/12/2018 
Noturno 

Psicologia Port.Ren. Reconhec. 204 de 
25/06/2020 

Noturno 

Publicidade e 
Propaganda 

Port. Ren. Reconhec. 204 de 
25/06/2020 

Noturno 

Port. Ren. Reconhec. 109 de 
04/02/2021 
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CURSOS DE GRADUACAO

 



 No link www.unidep.edu.br/cursos/graduacao você tem 
acesso aos espaços virtuais dos cursos de graduação do 
UNIDEP, lá você encontra a apresentação do curso, formas de 
contato com a coordenação, matriz curricular, além de outras 
informações importantes. 
 No link “Corpo Docente”, dentro do espaço de cada curso 
específico, você tem acesso aos endereços de e-mail de todos 
os professores do curso.
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PERFIL DO 
ACADEMICO 
UNIDEP
 Quando um estudante 
busca o UNIDEP para alcan-
çar sua realização profissio-
nal, recebemos, enquanto 
educadores, a missão de de-
senvolvê-lo no que se refere 
às competências técnicas da 
área de atuação escolhida, e 
também no que se refere às 
competências sócio emocio-
nais.
 Chamamos estas com-
petências, tão procuradas no 
mercado de trabalho, de 
Hard Skills e Soft Skills. Você 
conhece estes conceitos?
 As Hard Skills são as ha-
bilidades técnicas que o pro-
fissional desenvolve na sua 
profissão. São tangíveis, pal-
páveis e podem ser desen-
volvidas através de cursos, 

ˆ
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treinamentos e workshops. 
São exemplos de hard skills 
o conhecimento de uma 
língua estrangeira, conheci-
mento para operar uma de-
terminada máquina, domínio 
de informática ou domínio de 
construção e compreensão 
de planilhas de custo. 

 As Soft Skills são as ha-
bilidades socioemocionais e  
são consideradas pelos re-
crutadores, as habilidades 
mais complexas de serem 
identificadas. Isso porque 
são habilidades que necessi-
tam ser desenvolvidas ao 
longo das experiências pes-
soais e profissionais do indi-
víduo. São exemplos de soft 
skills a comunicação inter-
pessoal, resolução de confli-
tos, capacidade de lidar com 
pressão, capacidade de per-
suasão, proatividade, senso 
de liderança, trabalho em 
equipes e de forma colabo-
rativa. 
 O mundo do trabalho 
tem evidenciado cada vez 
mais a necessidade do de-
senvolvimento dessas com-
petências e para desenvol-
ve-las os docentes do 
UNIDEP procuram proporcio-
nar experiências de aprendi-
zagem diversificadas em sala 
de aula.
 A sociedade está mais 

conectada, ágil e exigente, e 
o acadêmico UNIDEP precisa 
acompanhar esse movimen-
to. Desta forma, considera-se 
o perfil do estudante, aquele 
que apresenta ou busca 
construir ao longo da sua for-
mação acadêmica as seguin-
tes características:

1.  Autonomia: apren-
der a aprender é o primeiro 
passo para desenvolver au-
tonomia. O aluno UNIDEP 
precisa compreender que 
ele é o centro do processo 
de aprendizagem, e que para 
isto, precisa buscar conheci-
mentos, pesquisar, dialogar e 
interagir com colegas e pro-
fessores. 

2.  Responsabil idade: 
o acadêmico do UNIDEP pre-
cisa assumir e respeitar com-
promissos com o professor, 
com as aulas e com os seus 
colegas. Ter responsabilida-
de é primordial para que o 
processo de construção de 
saberes seja eficiente, tanto 
individual quanto coletiva-
mente!

3. Proatividade: dar 
ideias, sugestões, apresentar 
alternativas e soluções para 
problemas, ampliar os hori-

zontes e promover mudanças são algumas formas de de-
senvolver a proatividade no meio acadêmico e no meio 
profissional. 

4. Criatividade (para inovar): Criar, inventar e inovar 
são habilidades importantes para que o estudante, e futura-
mente, o profissional possa acompanhar as mudanças do 
mundo. Quando um estudante procura desenvolver estas 
habilidades, ele naturalmente se destaca na sua área de 
atuação. Estimule seu potencial criativo!



FORMAS DE 
INGRESSO
 

 O ingresso de alunos 
nos cursos de graduação 
do UNIDEP, ocorre median-
te processo de seleção nos 
termos da legislação vigen-
te, conforme Resolução 
019/19 - CAS:
Vestibular ou Processo de 
Seleção Continuada.
 Processo Seletivo-
Classificatório utilizando-
-se do resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
– ENEM: no limite máximo 
de 20% (vinte por cento) das 
vagas ofertadas por curso e 
turno de funcionamento.

 PROUNI – Programa 
Universidade para Todos: 
Este programa tem como 
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finalidade a concessão de 
bolsas de estudo integrais 
e parciais, possibilitando o 
ingresso de estudantes de 
baixa renda em instituições 
privadas de Ensino Superior.
 FIES – Fundo do Finan-
ciamento Estudantil: É um 
programa de financiamento 
destinado ao estudante de 
Ensino Superior que precisa 
de um apoio para custear 
sua formação profissional. 
Podem participar deste pro-
grama todos os estudantes 
que participaram no ENEM, 
para qualquer período dos 
cursos de graduação.
 Transferência de insti-
tuições de ensino superior 
brasileira: Reconhecida e/ou 
com autorização vigente do 
Poder Público, para o mesmo 
curso ou para a mesma área 
do conhecimento, mediante 
parecer emitido pela coorde-
nação do curso, após análi-
se de aproveitamento de 
disciplinas e considerada a 
regularidade da documenta-
ção acadêmica apresentada. 
Pode ser solicitada através 
de inscrição em Processo 
Seletivo específico, pelo site 
institucional, e a sua aceita-
ção deve obedecer a critérios 
institucionais de frequência, 
vínculo com a instituição de 
origem e existência de vaga 

no mesmo curso e, quando 
não houver, em curso afim. 
Esta modalidade não se 
aplica ao curso de Medicina.
 Reingresso de aluno 
do UNIDEP: Com status de 
desistente, por abandono de 
curso, desde que requerida 
no prazo institucional e a 
existência de vaga no curso. 
Esta modalidade não se 
aplica ao curso de Medicina; 
 Aproveitamento de 
curso superior brasileiro, 
reconhecido pelo Poder Pú-
blico, Portador de Diploma 
devidamente registrado pelo 
órgão competente ou egres-
so do UNIDEP portador de 
Certificado de Conclusão de 
Curso. O portador de diploma 
de curso superior.

 Transferência Interna de curso de aluno do UNIDEP, res-
peitada a afinidade de áreas, ou para áreas não afins, desde 
que não tenha extrapolado 25% do período letivo previsto no 
calendário acadêmico. O aluno poderá requerer a reopção para 
o curso que deseja, através de inscrição em Processo Seletivo 
específico, pelo site institucional. Caso já tenha concluído um 
semestre, só poderá solicitar a reopção para áreas afins. Esta 
modalidade não se aplica ao curso de Medicina.

 À Secretaria Geral compete a conferência e guarda da refe-
rida documentação. No link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao 

você tem acesso à Resolução 019/19 - CAS, bem como a outras 
resoluções importantes para a sua jornada acadêmica.



FORMAS DE 
INGRESSO
 

 O ingresso de alunos 
nos cursos de graduação 
do UNIDEP, ocorre median-
te processo de seleção nos 
termos da legislação vigen-
te, conforme Resolução 
019/19 - CAS:
Vestibular ou Processo de 
Seleção Continuada.
 Processo Seletivo-
Classificatório utilizando-
-se do resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
– ENEM: no limite máximo 
de 20% (vinte por cento) das 
vagas ofertadas por curso e 
turno de funcionamento.

 PROUNI – Programa 
Universidade para Todos: 
Este programa tem como 
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finalidade a concessão de 
bolsas de estudo integrais 
e parciais, possibilitando o 
ingresso de estudantes de 
baixa renda em instituições 
privadas de Ensino Superior.
 FIES – Fundo do Finan-
ciamento Estudantil: É um 
programa de financiamento 
destinado ao estudante de 
Ensino Superior que precisa 
de um apoio para custear 
sua formação profissional. 
Podem participar deste pro-
grama todos os estudantes 
que participaram no ENEM, 
para qualquer período dos 
cursos de graduação.
 Transferência de insti-
tuições de ensino superior 
brasileira: Reconhecida e/ou 
com autorização vigente do 
Poder Público, para o mesmo 
curso ou para a mesma área 
do conhecimento, mediante 
parecer emitido pela coorde-
nação do curso, após análi-
se de aproveitamento de 
disciplinas e considerada a 
regularidade da documenta-
ção acadêmica apresentada. 
Pode ser solicitada através 
de inscrição em Processo 
Seletivo específico, pelo site 
institucional, e a sua aceita-
ção deve obedecer a critérios 
institucionais de frequência, 
vínculo com a instituição de 
origem e existência de vaga 

no mesmo curso e, quando 
não houver, em curso afim. 
Esta modalidade não se 
aplica ao curso de Medicina.
 Reingresso de aluno 
do UNIDEP: Com status de 
desistente, por abandono de 
curso, desde que requerida 
no prazo institucional e a 
existência de vaga no curso. 
Esta modalidade não se 
aplica ao curso de Medicina; 
 Aproveitamento de 
curso superior brasileiro, 
reconhecido pelo Poder Pú-
blico, Portador de Diploma 
devidamente registrado pelo 
órgão competente ou egres-
so do UNIDEP portador de 
Certificado de Conclusão de 
Curso. O portador de diploma 
de curso superior.

 Transferência Interna de curso de aluno do UNIDEP, res-
peitada a afinidade de áreas, ou para áreas não afins, desde 
que não tenha extrapolado 25% do período letivo previsto no 
calendário acadêmico. O aluno poderá requerer a reopção para 
o curso que deseja, através de inscrição em Processo Seletivo 
específico, pelo site institucional. Caso já tenha concluído um 
semestre, só poderá solicitar a reopção para áreas afins. Esta 
modalidade não se aplica ao curso de Medicina.

 À Secretaria Geral compete a conferência e guarda da refe-
rida documentação. No link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao 

você tem acesso à Resolução 019/19 - CAS, bem como a outras 
resoluções importantes para a sua jornada acadêmica.
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-se do resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
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de 20% (vinte por cento) das 
vagas ofertadas por curso e 
turno de funcionamento.

 PROUNI – Programa 
Universidade para Todos: 
Este programa tem como 

finalidade a concessão de 
bolsas de estudo integrais 
e parciais, possibilitando o 
ingresso de estudantes de 
baixa renda em instituições 
privadas de Ensino Superior.
 FIES – Fundo do Finan-
ciamento Estudantil: É um 
programa de financiamento 
destinado ao estudante de 
Ensino Superior que precisa 
de um apoio para custear 
sua formação profissional. 
Podem participar deste pro-
grama todos os estudantes 
que participaram no ENEM, 
para qualquer período dos 
cursos de graduação.
 Transferência de insti-
tuições de ensino superior 
brasileira: Reconhecida e/ou 
com autorização vigente do 
Poder Público, para o mesmo 
curso ou para a mesma área 
do conhecimento, mediante 
parecer emitido pela coorde-
nação do curso, após análi-
se de aproveitamento de 
disciplinas e considerada a 
regularidade da documenta-
ção acadêmica apresentada. 
Pode ser solicitada através 
de inscrição em Processo 
Seletivo específico, pelo site 
institucional, e a sua aceita-
ção deve obedecer a critérios 
institucionais de frequência, 
vínculo com a instituição de 
origem e existência de vaga 

no mesmo curso e, quando 
não houver, em curso afim. 
Esta modalidade não se 
aplica ao curso de Medicina.
 Reingresso de aluno 
do UNIDEP: Com status de 
desistente, por abandono de 
curso, desde que requerida 
no prazo institucional e a 
existência de vaga no curso. 
Esta modalidade não se 
aplica ao curso de Medicina; 
 Aproveitamento de 
curso superior brasileiro, 
reconhecido pelo Poder Pú-
blico, Portador de Diploma 
devidamente registrado pelo 
órgão competente ou egres-
so do UNIDEP portador de 
Certificado de Conclusão de 
Curso. O portador de diploma 
de curso superior.
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 Transferência Interna de curso de aluno do UNIDEP, res-
peitada a afinidade de áreas, ou para áreas não afins, desde 
que não tenha extrapolado 25% do período letivo previsto no 
calendário acadêmico. O aluno poderá requerer a reopção para 
o curso que deseja, através de inscrição em Processo Seletivo 
específico, pelo site institucional. Caso já tenha concluído um 
semestre, só poderá solicitar a reopção para áreas afins. Esta 
modalidade não se aplica ao curso de Medicina.

 À Secretaria Geral compete a conferência e guarda da refe-
rida documentação. No link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao 

você tem acesso à Resolução 019/19 - CAS, bem como a outras 
resoluções importantes para a sua jornada acadêmica.

PROCEDIMENTOS 
ACADEMICOS:
 

 A matrícula pode ser efe-
tuada via portal de inscrições, 
conforme o edital do processo 
seletivo, ou presencialmente, 
com a entrega/envio dos se-
guintes documentos:

1.  Histórico do Ensino 
Médio (via original ou cópia 
autenticada, pode ser entre-
gue até o primeiro dia do se-
mestre letivo);

2.  Certidão de nascimen-
to ou casamento (cópia);

3. Registro Geral (cópia);

4. CPF (cópia);

ˆ

5. Título de Eleitor 
(cópia);

6. Certificado de Re-
servista ou Dispensa do ser-
viço Militar, se masculino 
(cópia);

7.  Comprovante de 
Residência (cópia);

8. Menor de 18 anos 
exige-se responsável finan-
ceiro;

9.  Diploma de Gradu-
ação – se ingressante como 
portador de diploma (cópia 
autenticada);

10.  Histórico de 
Graduação – se obtiver apro-
veitamentos de estudos (ori-
ginal ou cópia autenticada) e 
planos de ensino das disci-
plinas cursadas.
Observação:  Para o ingres-
sante o valor da matrícula 
corresponde a primeira men-
salidade. 
 Rematrícula: Confirma-
ção da matrícula, obrigatória. 
Os procedimentos serão rea-
lizados no Portal do Aluno

 Abandono de curso: O 
abandono caracteriza-se 
pela não confirmação de 

continuidade de estudos, ou 
seja, não efetuar a rematrícu-
la, de acordo com o calendá-
rio acadêmico, e não efetuar 
reabertura após o prazo de 
término do trancamento. 
 Trancamento de matrí-
cula: Benefício concedido, a 
partir do segundo semestre 
letivo, com objetivo de per-
mitir ao acadêmico a inter-
rupção temporária dos estu-
dos, mantendo sua vincula-
ção à faculdade e o direito à 
renovação da matrícula.
 Para o Curso de Medici-
na, o trancamento é permiti-
do por um período máximo 
de um  semestre letivo (seis 
meses), incluindo aquele em 
que for concedido, e não as-
segura o reingresso na 
matriz curricular que o aluno 
cursava, sujeitando-se ao 
processo de adaptação de 
estudos, à matriz curricular 
vigente.
 Para os demais cursos o 
trancamento é permitido por 
um período máximo de 
quatro  semestres letivos 
(dois anos), incluindo aquele 
em que for concedido, e não 
assegura o reingresso na 
matriz curricular que o aluno 
cursava, sujeitando-se ao 
processo de adaptação de 
estudos, à matriz curricular 
vigente.

  



PROCEDIMENTOS 
ACADEMICOS:
 

 A matrícula pode ser efe-
tuada via portal de inscrições, 
conforme o edital do processo 
seletivo, ou presencialmente, 
com a entrega/envio dos se-
guintes documentos:

1.  Histórico do Ensino 
Médio (via original ou cópia 
autenticada, pode ser entre-
gue até o primeiro dia do se-
mestre letivo);

2.  Certidão de nascimen-
to ou casamento (cópia);

3. Registro Geral (cópia);

4. CPF (cópia);
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5. Título de Eleitor 
(cópia);

6. Certificado de Re-
servista ou Dispensa do ser-
viço Militar, se masculino 
(cópia);

7.  Comprovante de 
Residência (cópia);

8. Menor de 18 anos 
exige-se responsável finan-
ceiro;

9.  Diploma de Gradu-
ação – se ingressante como 
portador de diploma (cópia 
autenticada);

10.  Histórico de 
Graduação – se obtiver apro-
veitamentos de estudos (ori-
ginal ou cópia autenticada) e 
planos de ensino das disci-
plinas cursadas.
Observação:  Para o ingres-
sante o valor da matrícula 
corresponde a primeira men-
salidade. 
 Rematrícula: Confirma-
ção da matrícula, obrigatória. 
Os procedimentos serão rea-
lizados no Portal do Aluno

 Abandono de curso: O 
abandono caracteriza-se 
pela não confirmação de 

continuidade de estudos, ou 
seja, não efetuar a rematrícu-
la, de acordo com o calendá-
rio acadêmico, e não efetuar 
reabertura após o prazo de 
término do trancamento. 
 Trancamento de matrí-
cula: Benefício concedido, a 
partir do segundo semestre 
letivo, com objetivo de per-
mitir ao acadêmico a inter-
rupção temporária dos estu-
dos, mantendo sua vincula-
ção à faculdade e o direito à 
renovação da matrícula.
 Para o Curso de Medici-
na, o trancamento é permiti-
do por um período máximo 
de um  semestre letivo (seis 
meses), incluindo aquele em 
que for concedido, e não as-
segura o reingresso na 
matriz curricular que o aluno 
cursava, sujeitando-se ao 
processo de adaptação de 
estudos, à matriz curricular 
vigente.
 Para os demais cursos o 
trancamento é permitido por 
um período máximo de 
quatro  semestres letivos 
(dois anos), incluindo aquele 
em que for concedido, e não 
assegura o reingresso na 
matriz curricular que o aluno 
cursava, sujeitando-se ao 
processo de adaptação de 
estudos, à matriz curricular 
vigente.

  

https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login



COMPONENTES 
CURRICULARES
 
 Os cursos de gradução 
do UNIDEP, com o objetivo 
de desenvolver o perfil espe-
rado do acadêmico - com 
Autonomia, Responsabilida-
de, Proatividade e Criativida-
de – dispoem de uma diver-
sidade de métodos e orga-
nização de componentes 
curriculares, considerando 
as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para cada área do co-
nhecimento. Os acadêmicos 
do UNIDEP contam com dis-
ciplinas téóricas-cognitivas 
e teórico práticas, ofertadas 
na modalidade presencial, 
híbrida, online síncrona e 
online assícrona, além de 
componentes curriculares 
como Projetos Integradores, 
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 Para efetivação do 
trancamento, o acadêmico 
deve estar em dia com as 
obrigações financeiras e sem 
pendências na biblioteca, e 
renová-lo a cada semestre 
no período de dois anos.
 A renovação de tranca-
mento não se aplica ao Curso 
de Medicina.
 Destrancamento: Pode 
ser efetuada mediante solici-
tação, desde que não tenha 
ultrapassado o prazo máximo 
previsto. 
 Reingresso: O acadêmi-
co que interrompeu o curso 
(exceto Medicina) por aban-
dono, pode solicitar reinte-
gração de matrícula nas se-
guintes condições:

1. Tenha concluído o 
1º período;

2. Haja vaga;

3.  Que o afastamento 
por abandono, não tenha sido 
superior a um ano;

4.         O acadêmico deverá 
ser vinculado a matriz Curri-
cular
 Cancelamento de ma-
trícula: A qualquer tempo, 
o aluno pode cancelar sua 
matrícula, perdendo o direito 

à continuidade de seus estu-
dos.  O cancelamento do 
curso encerra o vínculo com 
a instituição, e o mesmo só 
poderá reingressar através 
de processo de reintegração 
transcorrido no máximo um 
ano de afastamento, ou por 
meio de novo processo sele-
tivo, caso exceda o prazo 
limite.

Estágios e Trabalho de Conclusão de Curso.
 O Ambiente Virtual de Aprendizagem, por meio do qual o 
acadêmico tem acesso aos componentes online das discipli-
nas, é a Plataforma Canvas. Na página inicial do Canvas, aces-
sada via https://afya.instructure.com/login/canvas você pode ter acesso ao 
manual com orientações importantes sobre as disciplinas 
online e híbridas.
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 Os cursos de gradução 
do UNIDEP, com o objetivo 
de desenvolver o perfil espe-
rado do acadêmico - com 
Autonomia, Responsabilida-
de, Proatividade e Criativida-
de – dispoem de uma diver-
sidade de métodos e orga-
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cionais para cada área do co-
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do UNIDEP contam com dis-
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componentes curriculares 
como Projetos Integradores, 
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Estágios e Trabalho de Conclusão de Curso.
 O Ambiente Virtual de Aprendizagem, por meio do qual o 
acadêmico tem acesso aos componentes online das discipli-
nas, é a Plataforma Canvas. Na página inicial do Canvas, aces-
sada via https://afya.instructure.com/login/canvas você pode ter acesso ao 
manual com orientações importantes sobre as disciplinas 
online e híbridas.

PROCEDIMENTOS
DE AVALIACAO
 
 De acordo com o Regi-
mento Geral, os critérios para o 
aluno ser aprovado, nos cursos 
de graduação e pós-graduação, 
tanto para a modalidade pre-
sencial quanto na modalidade a 
distância, estão definidos e de-
talhados em resoluções especí-
ficas, aprovadas pelos órgãos 
colegiados e executivos da IES, 
disponíveis no site do UNIDEP. 
Da mesma forma, segunda cha-
mada, vista e revisão de prova 
seguem normativas específicas 
institucionalizadas.
 No site do UNIDEP,
www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao 
o acadêmico encontrará as 
Resoluções que orientam tais 
procedimentos.
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 O regime domiciliar é concedido como forma 
de compensação de ausência às aulas através de 
estudos autônomos, por parte dos alunos, referente 
regime domiciliar aos conteúdos ministrados durante 
o período de afastamento, abrangendo tão somente 
disciplinas teóricas. Mais informações vide regimento 
geral. 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa

 Justificativa de Faltas: O pedido deve ser protocolado junto 
a Central do Aluno, até sete dias a contar da data de sua ausên-
cia. Não haverá abono de faltas, qualquer que tenha sido a razão 
da ausência, contudo, as situações específicas amparadas por 
legislação federal, são observadas mediante solicitação e com-
provação protocolada no atendimento.

 Atestados Médicos:  Os atestados médicos não abonam 
faltas apenas justificam, e em situações superiores a 15 (quinze) 
dias, amparam para que o acadêmico solicite atividades domici-
liares.
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 A Atividade Acadêmi-
ca Complementar dos 
cursos de graduação do 
UNIDEP são componentes 
curriculares obrigatórios, 
cuja somatória compõe a 
carga horária total do currí-
culo pleno. Os comprovan-
tes da realização das ativi-
dades complementares 
devem ser protocolados ao 
longo do curso, até 90 (no-
venta) dias antes do térmi-
no do último semestre, na 
Central do Aluno e serão 
validados de acordo com a 
tabela de atividades com-
plementares específicas 
de cada curso constantes 
em normativa institucional.
 No link 

você tem acesso à Reso-
lução das Atividades Com-
plementares, bem como 
a outras resoluções impor-
tantes para a sua jornada 
acadêmica.

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES REGIMENTO 

GERAL
 

 Os acadêmicos do 
UNIDEP, conforme Regimen-
to Geral, possuem direitos e 
deveres:
-Frequentar as aulas e 
demais atividades curricula-
res e utilizar os serviços edu-
cacionais, administrativos 
e técnicos oferecidos pelo 
UNIDEP, nos termos do con-
trato celebrado com a insti-
tuição;
-Votar e ser votado, na forma 
da lei, nas eleições para os 
órgãos de representação es-
tudantil;
-Recorrer de decisões dos 
órgãos deliberativos ou exe-
cutivos;
-Observar o regime escolar 
e disciplinar e comportar-se, 
dentro e fora do UNIDEP, de 
acordo com os princípios 
éticos condizentes;
-Zelar pelo patrimônio do 
UNIDEP;
-Efetuar pontualmente o 
pagamento das taxas e con-
tribuições devidas como 
remuneração dos serviços 
educacionais recebidos, nos 
termos do contrato e prazos 

fixados e submeter-se às 
normas legais pertinentes 
no caso de não cumprimento 
dessas obrigações.
Para consultar o Regimento 
Geral do UNIDEP, acesse o 
site da IES, e clique na aba 
"Institucional".

 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa

www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao



 
 A Atividade Acadêmi-
ca Complementar dos 
cursos de graduação do 
UNIDEP são componentes 
curriculares obrigatórios, 
cuja somatória compõe a 
carga horária total do currí-
culo pleno. Os comprovan-
tes da realização das ativi-
dades complementares 
devem ser protocolados ao 
longo do curso, até 90 (no-
venta) dias antes do térmi-
no do último semestre, na 
Central do Aluno e serão 
validados de acordo com a 
tabela de atividades com-
plementares específicas 
de cada curso constantes 
em normativa institucional.
 No link 

você tem acesso à Reso-
lução das Atividades Com-
plementares, bem como 
a outras resoluções impor-
tantes para a sua jornada 
acadêmica.
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REGIMENTO 
GERAL
 

 Os acadêmicos do 
UNIDEP, conforme Regimen-
to Geral, possuem direitos e 
deveres:
-Frequentar as aulas e 
demais atividades curricula-
res e utilizar os serviços edu-
cacionais, administrativos 
e técnicos oferecidos pelo 
UNIDEP, nos termos do con-
trato celebrado com a insti-
tuição;
-Votar e ser votado, na forma 
da lei, nas eleições para os 
órgãos de representação es-
tudantil;
-Recorrer de decisões dos 
órgãos deliberativos ou exe-
cutivos;
-Observar o regime escolar 
e disciplinar e comportar-se, 
dentro e fora do UNIDEP, de 
acordo com os princípios 
éticos condizentes;
-Zelar pelo patrimônio do 
UNIDEP;
-Efetuar pontualmente o 
pagamento das taxas e con-
tribuições devidas como 
remuneração dos serviços 
educacionais recebidos, nos 
termos do contrato e prazos 

fixados e submeter-se às 
normas legais pertinentes 
no caso de não cumprimento 
dessas obrigações.
Para consultar o Regimento 
Geral do UNIDEP, acesse o 
site da IES, e clique na aba 
"Institucional".

 SITUACOES
ESPECIAIS:
 

 Exame de Extraordi-
nário Aproveitamento nos 
Estudos: O aluno que tenha 
extraordinário conhecimen-
to, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos 
de avaliação, aplicados por 
banca examinadora, pode ser 
dispensado de cursar deter-
minada disciplina. Não se 
aplica o aproveitamento de 
estudos às disciplinas de Es-
tágio, Monografia, Projeto 
Integrador e Trabalho de 
Conclusão de Curso, bem 
como aquelas nas quais re-
provou (haverá exceção para 
alunos reprovados e forman-
dos, desde que apresentem 
documentação comprobató-
ria que justifique a solicita-
ção, conforme Regimento 
Geral). A solicitação da ava-
liação deve ser protocolada 

no atendimento geral com a 
documentação necessária, 
de acordo com os procedi-
mentos administrativos e de 
controle acadêmico defini-
dos na Resolução nº 050/19- 
CAS, que encontra-se à dis-
posição para consulta, pelo 

link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao .

 Regime especial: 
Considera-se regime espe-
cial à oferta de disciplinas 
em datas e/ou horários fora 
do previsto em calendário 
acadêmico. Os procedimen-
tos estão contidos na Reso-
lução, que encontra-se à dis-
posição para consulta, pelo 
link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao. 
A oferta de regime especial 
tem por finalidade:

- Recuperação de carga 
horária em disciplinas, nos 
casos em que, por motivo 
excepcional de responsabili-
dade da instituição, foi impe-
dido seu desenvolvimento 
normal;
- Correção de situações de 
desperiodizações de alunos;
 Aproveitamento de es-
tudos: O aproveitamento de 
estudos de disciplina(s) cur-
sada(s) em outra instituição 
ou no próprio UNIDEP deve 
ser requerido junto à Central 
do Aluno que encaminhará 
à Coordenação do Curso. A 
coordenação fará as devidas 
análises de acordo com a 
legislação específica. O inte-
ressado deverá anexar ao re-
querimento:
- Histórico escolar emitido 
pela Instituição de origem;
- Programa/ementa da disci-
plina(s) cursada(s), objeto do 
pedido de aproveitamento, 
autenticado pela Instituição.
 O candidato classificado 
em processo de seleção 
e admissão, que pretenda 
obter aproveitamento de 
disciplina a vigorar para o 
início do seu curso, deve 
requerê-lo junto à Central do 
Aluno até (3) três dias após 
o seu ingresso. Poderão ser 
aproveitados estudos desde 
que tenham sido concluídos 
com êxito em instituição de 

ensino superior até 06 anos antes do ingresso do aluno em curso 
do UNIDEP e satisfaçam às exigências da legislação e desta Re-
solução. 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



SITUACOES
ESPECIAIS:
 

 Exame de Extraordi-
nário Aproveitamento nos 
Estudos: O aluno que tenha 
extraordinário conhecimen-
to, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos 
de avaliação, aplicados por 
banca examinadora, pode ser 
dispensado de cursar deter-
minada disciplina. Não se 
aplica o aproveitamento de 
estudos às disciplinas de Es-
tágio, Monografia, Projeto 
Integrador e Trabalho de 
Conclusão de Curso, bem 
como aquelas nas quais re-
provou (haverá exceção para 
alunos reprovados e forman-
dos, desde que apresentem 
documentação comprobató-
ria que justifique a solicita-
ção, conforme Regimento 
Geral). A solicitação da ava-
liação deve ser protocolada 
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no atendimento geral com a 
documentação necessária, 
de acordo com os procedi-
mentos administrativos e de 
controle acadêmico defini-
dos na Resolução nº 050/19- 
CAS, que encontra-se à dis-
posição para consulta, pelo 

link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao .

 Regime especial: 
Considera-se regime espe-
cial à oferta de disciplinas 
em datas e/ou horários fora 
do previsto em calendário 
acadêmico. Os procedimen-
tos estão contidos na Reso-
lução, que encontra-se à dis-
posição para consulta, pelo 
link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao. 
A oferta de regime especial 
tem por finalidade:

- Recuperação de carga 
horária em disciplinas, nos 
casos em que, por motivo 
excepcional de responsabili-
dade da instituição, foi impe-
dido seu desenvolvimento 
normal;
- Correção de situações de 
desperiodizações de alunos;
 Aproveitamento de es-
tudos: O aproveitamento de 
estudos de disciplina(s) cur-
sada(s) em outra instituição 
ou no próprio UNIDEP deve 
ser requerido junto à Central 
do Aluno que encaminhará 
à Coordenação do Curso. A 
coordenação fará as devidas 
análises de acordo com a 
legislação específica. O inte-
ressado deverá anexar ao re-
querimento:
- Histórico escolar emitido 
pela Instituição de origem;
- Programa/ementa da disci-
plina(s) cursada(s), objeto do 
pedido de aproveitamento, 
autenticado pela Instituição.
 O candidato classificado 
em processo de seleção 
e admissão, que pretenda 
obter aproveitamento de 
disciplina a vigorar para o 
início do seu curso, deve 
requerê-lo junto à Central do 
Aluno até (3) três dias após 
o seu ingresso. Poderão ser 
aproveitados estudos desde 
que tenham sido concluídos 
com êxito em instituição de 

ensino superior até 06 anos antes do ingresso do aluno em curso 
do UNIDEP e satisfaçam às exigências da legislação e desta Re-
solução. 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



SITUACOES
ESPECIAIS:
 

 Exame de Extraordi-
nário Aproveitamento nos 
Estudos: O aluno que tenha 
extraordinário conhecimen-
to, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos 
de avaliação, aplicados por 
banca examinadora, pode ser 
dispensado de cursar deter-
minada disciplina. Não se 
aplica o aproveitamento de 
estudos às disciplinas de Es-
tágio, Monografia, Projeto 
Integrador e Trabalho de 
Conclusão de Curso, bem 
como aquelas nas quais re-
provou (haverá exceção para 
alunos reprovados e forman-
dos, desde que apresentem 
documentação comprobató-
ria que justifique a solicita-
ção, conforme Regimento 
Geral). A solicitação da ava-
liação deve ser protocolada 

no atendimento geral com a 
documentação necessária, 
de acordo com os procedi-
mentos administrativos e de 
controle acadêmico defini-
dos na Resolução nº 050/19- 
CAS, que encontra-se à dis-
posição para consulta, pelo 

link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao .

 Regime especial: 
Considera-se regime espe-
cial à oferta de disciplinas 
em datas e/ou horários fora 
do previsto em calendário 
acadêmico. Os procedimen-
tos estão contidos na Reso-
lução, que encontra-se à dis-
posição para consulta, pelo 
link www.unidep.edu.br/sites/institucional/legislacao. 
A oferta de regime especial 
tem por finalidade:

- Recuperação de carga 
horária em disciplinas, nos 
casos em que, por motivo 
excepcional de responsabili-
dade da instituição, foi impe-
dido seu desenvolvimento 
normal;
- Correção de situações de 
desperiodizações de alunos;
 Aproveitamento de es-
tudos: O aproveitamento de 
estudos de disciplina(s) cur-
sada(s) em outra instituição 
ou no próprio UNIDEP deve 
ser requerido junto à Central 
do Aluno que encaminhará 
à Coordenação do Curso. A 
coordenação fará as devidas 
análises de acordo com a 
legislação específica. O inte-
ressado deverá anexar ao re-
querimento:
- Histórico escolar emitido 
pela Instituição de origem;
- Programa/ementa da disci-
plina(s) cursada(s), objeto do 
pedido de aproveitamento, 
autenticado pela Instituição.
 O candidato classificado 
em processo de seleção 
e admissão, que pretenda 
obter aproveitamento de 
disciplina a vigorar para o 
início do seu curso, deve 
requerê-lo junto à Central do 
Aluno até (3) três dias após 
o seu ingresso. Poderão ser 
aproveitados estudos desde 
que tenham sido concluídos 
com êxito em instituição de 
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ensino superior até 06 anos antes do ingresso do aluno em curso 
do UNIDEP e satisfaçam às exigências da legislação e desta Re-
solução. 

 

 No UNIDEP, o estudante é sujeito no processo ensino-apren-
dizagem e por isso deve ser atuante na comunidade acadêmica. 
Nesse sentido, os acadêmicos também podem organizar suas 
Atléticas, Centros Acadêmicos dos Cursos e Ligas Acadêmicas.

ORGANIZACAO
ESTUDANTIL

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa
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COLACAO
DE  GRAU
 É o ato oficial, de caráter obrigató-
rio, público e solene pelo qual os con-
cluintes dos cursos de graduação são 
diplomados. A Sessão Solene de Cola-
ção de Grau é organizada com datas 
definidas pela instituição, através de 
Resoluções aprovadas pelo CONSUP 
– Conselho Superior. Em casos espe-
ciais, os acadêmicos, que por motivos 
diversos não puderem participar da 
Colação de Grau em Sessão Solene, 
podem solicitar, mediante requerimen-
to com justificativa, a Colação de Grau 
Sessão Solene em Ato Simples.
 As orientações para os formandos 
estão contidas no “Manual do Forman-
do”, disponível no site do UNIDEP, aba 
“Alunos”.

INFRAESTRUTURA
 Estacionamento: a utilização do 
estacionamento do UNIDEP requer que 
o acadêmico solicite, mediante reque-
rimento junto a Secretária do seu curso 
e/ou no Portal do Aluno, um adesivo 
de identificação para seu veículo. São 
liberados apenas dois adesivos por 
aluno, ou seja, até dois veículos. 
  Cantina: os acadêmicos podem 
usufruir de espaços de cantina, nos 

Blocos da Biblioteca, Bloco N, para adquirir seu lanche junto 
as empresas fornecedoras, bem como consumir seu lanche 
proveniente de sua casa. Considerando o contrato do UNIDEP 
com seus fornecedores das cantinas, não é permitida a comer-
cialização extra de alimentos e bebidas, por acadêmicos e/ou 
outros fornecedores.

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



COLACAO
DE  GRAU
 É o ato oficial, de caráter obrigató-
rio, público e solene pelo qual os con-
cluintes dos cursos de graduação são 
diplomados. A Sessão Solene de Cola-
ção de Grau é organizada com datas 
definidas pela instituição, através de 
Resoluções aprovadas pelo CONSUP 
– Conselho Superior. Em casos espe-
ciais, os acadêmicos, que por motivos 
diversos não puderem participar da 
Colação de Grau em Sessão Solene, 
podem solicitar, mediante requerimen-
to com justificativa, a Colação de Grau 
Sessão Solene em Ato Simples.
 As orientações para os formandos 
estão contidas no “Manual do Forman-
do”, disponível no site do UNIDEP, aba 
“Alunos”.

INFRAESTRUTURA
 Estacionamento: a utilização do 
estacionamento do UNIDEP requer que 
o acadêmico solicite, mediante reque-
rimento junto a Secretária do seu curso 
e/ou no Portal do Aluno, um adesivo 
de identificação para seu veículo. São 
liberados apenas dois adesivos por 
aluno, ou seja, até dois veículos. 
  Cantina: os acadêmicos podem 
usufruir de espaços de cantina, nos 
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Blocos da Biblioteca, Bloco N, para adquirir seu lanche junto 
as empresas fornecedoras, bem como consumir seu lanche 
proveniente de sua casa. Considerando o contrato do UNIDEP 
com seus fornecedores das cantinas, não é permitida a comer-
cialização extra de alimentos e bebidas, por acadêmicos e/ou 
outros fornecedores.

 
 
 

 Central do Aluno:  É o 
canal de comunicação com 
o UNIDEP. Ele é responsável 
pelo atendimento ao público 
interno (alunos, professores 
e colaboradores) e ao públi-
co externo, centralizando in-
formações e solicitações.
 O atendimento é reali-
zado presencialmente, de 
2ª a 6ª feira, das 9h às 21h 
e pelo Whatsapp e ligação 
das 09h às 18h. Pelo telefo-
ne: (46) 3220-3060 e por 
e-mail: centraldoaluno@uni-
dep.edu.br
 Por meio da Central 
do Aluno a Secretaria Geral 
atende demandas da vida 
Acadêmica do aluno, do seu 
ingresso à conclusão.
 

SETORES   INSTITUCIONAIS

 

 Biblioteca: A Biblioteca do UNIDEP tem 1.200 m², contém 
um acervo de mais de 12 mil títulos, totalizando 60 mil exem-
plares. É informatizada com programa desenvolvido com o 
objetivo de ser o núcleo de apoio didático e pedagógico aos 
cursos ofertados.
 O sistema online da biblioteca possibilita aos alunos, con-
sulta ao acervo, reserva, empréstimo e renovação de materiais.
 Cada acadêmico usuário da biblioteca terá seu cartão de 
identificação, pessoal e intransferível, que permite o acesso ao 
acervo;
 A apresentação do cartão é obrigatória tanto no emprésti-
mo, como na renovação das obras;
 Em caso de extravio do cartão, deve-se requerer a segun-
da via no Atendimentos Geral e recolher a taxa correspondente, 
na tesouraria da instituição.
 Empréstimo: Acadêmicos: até 05 (cinco) livros pelo prazo 
de 07 (sete) dias, desde que sejam títulos diferentes.
 Devolução: O livro emprestado deverá obrigatoriamente 
ser devolvido no balcão de atendimento da Biblioteca.
 Renovação: O material bibliográfico poderá ser renovado 
pela WEB até 3 (três) vezes e no balcão de atendimento quan-
tas vezes for solicitado, desde que não haja reserva para a obra 
solicitada.

 Multas: Será atribuída 
multa para cada unidade de 
material bibliográfico e cada 
dia de atraso nos valores em 
vigor, aprovados pela admi-
nistração superior.
 Danos e extravio: O 
usuário que causar dano ou 
extravio à obra emprestada 
é obrigado a repor o título 
original.
 Em caso de edição es-
gotada, a reposição deve ser 
feita com obra de assunto e 
valor equivalente à extravia-
da, conforme indicação da 
Biblioteca.

 Os livros de romance, 
ficção, contos, poesia, etc., 
tem 15 dias de prazo para 
empréstimo.  
 Periódicos, dicionários, 
anais, mapas, enciclopédias, 
monografias, dissertações, 
teses, atlas, fotos e imagens, 
não estão disponíveis para 
empréstimos
 Para ampliar o acesso 
ao conhecimento científico e 
tecnológico, além da Biblio-
teca Central, que conta com 
o acervo físico, o UNIDEP 
também disponibiliza as 
seguintes plataformas com 
acervo digital:
- Minha Biblioteca 
- EBSCO

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



 
 
 

 Central do Aluno:  É o 
canal de comunicação com 
o UNIDEP. Ele é responsável 
pelo atendimento ao público 
interno (alunos, professores 
e colaboradores) e ao públi-
co externo, centralizando in-
formações e solicitações.
 O atendimento é reali-
zado presencialmente, de 
2ª a 6ª feira, das 9h às 21h 
e pelo Whatsapp e ligação 
das 09h às 18h. Pelo telefo-
ne: (46) 3220-3060 e por 
e-mail: centraldoaluno@uni-
dep.edu.br
 Por meio da Central 
do Aluno a Secretaria Geral 
atende demandas da vida 
Acadêmica do aluno, do seu 
ingresso à conclusão.
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 Biblioteca: A Biblioteca do UNIDEP tem 1.200 m², contém 
um acervo de mais de 12 mil títulos, totalizando 60 mil exem-
plares. É informatizada com programa desenvolvido com o 
objetivo de ser o núcleo de apoio didático e pedagógico aos 
cursos ofertados.
 O sistema online da biblioteca possibilita aos alunos, con-
sulta ao acervo, reserva, empréstimo e renovação de materiais.
 Cada acadêmico usuário da biblioteca terá seu cartão de 
identificação, pessoal e intransferível, que permite o acesso ao 
acervo;
 A apresentação do cartão é obrigatória tanto no emprésti-
mo, como na renovação das obras;
 Em caso de extravio do cartão, deve-se requerer a segun-
da via no Atendimentos Geral e recolher a taxa correspondente, 
na tesouraria da instituição.
 Empréstimo: Acadêmicos: até 05 (cinco) livros pelo prazo 
de 07 (sete) dias, desde que sejam títulos diferentes.
 Devolução: O livro emprestado deverá obrigatoriamente 
ser devolvido no balcão de atendimento da Biblioteca.
 Renovação: O material bibliográfico poderá ser renovado 
pela WEB até 3 (três) vezes e no balcão de atendimento quan-
tas vezes for solicitado, desde que não haja reserva para a obra 
solicitada.

 Multas: Será atribuída 
multa para cada unidade de 
material bibliográfico e cada 
dia de atraso nos valores em 
vigor, aprovados pela admi-
nistração superior.
 Danos e extravio: O 
usuário que causar dano ou 
extravio à obra emprestada 
é obrigado a repor o título 
original.
 Em caso de edição es-
gotada, a reposição deve ser 
feita com obra de assunto e 
valor equivalente à extravia-
da, conforme indicação da 
Biblioteca.

 Os livros de romance, 
ficção, contos, poesia, etc., 
tem 15 dias de prazo para 
empréstimo.  
 Periódicos, dicionários, 
anais, mapas, enciclopédias, 
monografias, dissertações, 
teses, atlas, fotos e imagens, 
não estão disponíveis para 
empréstimos
 Para ampliar o acesso 
ao conhecimento científico e 
tecnológico, além da Biblio-
teca Central, que conta com 
o acervo físico, o UNIDEP 
também disponibiliza as 
seguintes plataformas com 
acervo digital:
- Minha Biblioteca 
- EBSCO

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



 
 
 

 Central do Aluno:  É o 
canal de comunicação com 
o UNIDEP. Ele é responsável 
pelo atendimento ao público 
interno (alunos, professores 
e colaboradores) e ao públi-
co externo, centralizando in-
formações e solicitações.
 O atendimento é reali-
zado presencialmente, de 
2ª a 6ª feira, das 9h às 21h 
e pelo Whatsapp e ligação 
das 09h às 18h. Pelo telefo-
ne: (46) 3220-3060 e por 
e-mail: centraldoaluno@uni-
dep.edu.br
 Por meio da Central 
do Aluno a Secretaria Geral 
atende demandas da vida 
Acadêmica do aluno, do seu 
ingresso à conclusão.
 

 

 Biblioteca: A Biblioteca do UNIDEP tem 1.200 m², contém 
um acervo de mais de 12 mil títulos, totalizando 60 mil exem-
plares. É informatizada com programa desenvolvido com o 
objetivo de ser o núcleo de apoio didático e pedagógico aos 
cursos ofertados.
 O sistema online da biblioteca possibilita aos alunos, con-
sulta ao acervo, reserva, empréstimo e renovação de materiais.
 Cada acadêmico usuário da biblioteca terá seu cartão de 
identificação, pessoal e intransferível, que permite o acesso ao 
acervo;
 A apresentação do cartão é obrigatória tanto no emprésti-
mo, como na renovação das obras;
 Em caso de extravio do cartão, deve-se requerer a segun-
da via no Atendimentos Geral e recolher a taxa correspondente, 
na tesouraria da instituição.
 Empréstimo: Acadêmicos: até 05 (cinco) livros pelo prazo 
de 07 (sete) dias, desde que sejam títulos diferentes.
 Devolução: O livro emprestado deverá obrigatoriamente 
ser devolvido no balcão de atendimento da Biblioteca.
 Renovação: O material bibliográfico poderá ser renovado 
pela WEB até 3 (três) vezes e no balcão de atendimento quan-
tas vezes for solicitado, desde que não haja reserva para a obra 
solicitada.
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 Multas: Será atribuída 
multa para cada unidade de 
material bibliográfico e cada 
dia de atraso nos valores em 
vigor, aprovados pela admi-
nistração superior.
 Danos e extravio: O 
usuário que causar dano ou 
extravio à obra emprestada 
é obrigado a repor o título 
original.
 Em caso de edição es-
gotada, a reposição deve ser 
feita com obra de assunto e 
valor equivalente à extravia-
da, conforme indicação da 
Biblioteca.

 Os livros de romance, 
ficção, contos, poesia, etc., 
tem 15 dias de prazo para 
empréstimo.  
 Periódicos, dicionários, 
anais, mapas, enciclopédias, 
monografias, dissertações, 
teses, atlas, fotos e imagens, 
não estão disponíveis para 
empréstimos
 Para ampliar o acesso 
ao conhecimento científico e 
tecnológico, além da Biblio-
teca Central, que conta com 
o acervo físico, o UNIDEP 
também disponibiliza as 
seguintes plataformas com 
acervo digital:
- Minha Biblioteca 
- EBSCO

 Núcleo de Experiêcia 
Discente - NED:
 O Núcleo é um espaço 
de atendimento às necessi-
dades cotidianas dos acadê-
micos do UNIDEP. Os atendi-
mentos são realizados por 
equipe multidisciplinar, atra-
vés de profissionais especia-
listas em cada área de atua-
ção.
 O NED tem como objeti-
vo acolher, atender e orientar 
os alunos, em questões aca-
dêmicas e pessoais, buscan-
do o pleno desenvolvimento 
do estudante, com a propos-
ta de um atendimento huma-
nizado às necessidades dos 
discentes, através do apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem, orientações, atendi-
mento psicológico, acolhimento, psicoterapias breves, inter-
venções coletivas e acesso ao CAFE – Centro de atividades 
Físicas e Esportivas.
 De quais atendimentos os acadêmicos podem usufruir?
-Atendimento Pedagógico Individual e coletivo
-Acompanhamento Psicopedagógico para alunos com -neces-
sidades especiais
-Aconselhamento Psicológico
-Inscrições para aulas de natação
-Orientações acadêmicas e profissionais
-Acolhimento e diálogo construtivo
 Para conhecer melhor o NED e ter aceso aos canais de 
atendimento, acesse:  www.unidep.edu.br/sites/ned

 Ouvidoria: A ouvidoria 
é um órgão que busca obter 
e oportunizar críticas, suges-
tões, reclamações e opiniões 
sobre a Instituição, por meio 
de mensagens eletrônicas, 
caixa de opiniões e atendi-
mento pessoal, tendo como 
objetivos:
 Assessorar a Reitoria, 
Pró-reitoria Administrativo 
Financeira e Pró-reitoria de 
Graduação , quanto aos itens 
de maior incidência ou de 
maior relevância, com único 
intuito de forma a reestrutu-
rar suas ações e procedimen-
to a todos interessados;
 Orientar reclamantes, 
denunciantes ou interessa-
dos na formalidade e utiliza-
ção da Ouvidoria;
Identificar as demandas ou 
suas respectivas formas de 

solução, dando condução às necessidades de discentes e do-
centes;
 -Permitir participação efetiva, tendo em vista as melhorias 
de condutas acadêmicas e administrativas.
Formas de contato:
 -Formulários físicos identificados, disponíveis em locais 
estratégicos do campus;
E-mail: ouvidoria@unidep.edu.br
 -Site: www.unidep.edu.br/comunicacao/ouvidoria/
 -Caixa de Sugestões Virtual: http://forms.gle/FcxXc9D9k4rcJLp37
 Para consultar regulamento da Ouvidoria, acesse o site 
do UNIDEP, clique em "Institucional" e em seguida busque o 
documento na aba “Legislação CONSUP/CONSEPE”. 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



 Núcleo de Experiêcia 
Discente - NED:
 O Núcleo é um espaço 
de atendimento às necessi-
dades cotidianas dos acadê-
micos do UNIDEP. Os atendi-
mentos são realizados por 
equipe multidisciplinar, atra-
vés de profissionais especia-
listas em cada área de atua-
ção.
 O NED tem como objeti-
vo acolher, atender e orientar 
os alunos, em questões aca-
dêmicas e pessoais, buscan-
do o pleno desenvolvimento 
do estudante, com a propos-
ta de um atendimento huma-
nizado às necessidades dos 
discentes, através do apoio 
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ao processo de ensino-aprendizagem, orientações, atendi-
mento psicológico, acolhimento, psicoterapias breves, inter-
venções coletivas e acesso ao CAFE – Centro de atividades 
Físicas e Esportivas.
 De quais atendimentos os acadêmicos podem usufruir?
-Atendimento Pedagógico Individual e coletivo
-Acompanhamento Psicopedagógico para alunos com -neces-
sidades especiais
-Aconselhamento Psicológico
-Inscrições para aulas de natação
-Orientações acadêmicas e profissionais
-Acolhimento e diálogo construtivo
 Para conhecer melhor o NED e ter aceso aos canais de 
atendimento, acesse:  www.unidep.edu.br/sites/ned

 Ouvidoria: A ouvidoria 
é um órgão que busca obter 
e oportunizar críticas, suges-
tões, reclamações e opiniões 
sobre a Instituição, por meio 
de mensagens eletrônicas, 
caixa de opiniões e atendi-
mento pessoal, tendo como 
objetivos:
 Assessorar a Reitoria, 
Pró-reitoria Administrativo 
Financeira e Pró-reitoria de 
Graduação , quanto aos itens 
de maior incidência ou de 
maior relevância, com único 
intuito de forma a reestrutu-
rar suas ações e procedimen-
to a todos interessados;
 Orientar reclamantes, 
denunciantes ou interessa-
dos na formalidade e utiliza-
ção da Ouvidoria;
Identificar as demandas ou 
suas respectivas formas de 

solução, dando condução às necessidades de discentes e do-
centes;
 -Permitir participação efetiva, tendo em vista as melhorias 
de condutas acadêmicas e administrativas.
Formas de contato:
 -Formulários físicos identificados, disponíveis em locais 
estratégicos do campus;
E-mail: ouvidoria@unidep.edu.br
 -Site: www.unidep.edu.br/comunicacao/ouvidoria/
 -Caixa de Sugestões Virtual: http://forms.gle/FcxXc9D9k4rcJLp37
 Para consultar regulamento da Ouvidoria, acesse o site 
do UNIDEP, clique em "Institucional" e em seguida busque o 
documento na aba “Legislação CONSUP/CONSEPE”. 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



 Núcleo de Experiêcia 
Discente - NED:
 O Núcleo é um espaço 
de atendimento às necessi-
dades cotidianas dos acadê-
micos do UNIDEP. Os atendi-
mentos são realizados por 
equipe multidisciplinar, atra-
vés de profissionais especia-
listas em cada área de atua-
ção.
 O NED tem como objeti-
vo acolher, atender e orientar 
os alunos, em questões aca-
dêmicas e pessoais, buscan-
do o pleno desenvolvimento 
do estudante, com a propos-
ta de um atendimento huma-
nizado às necessidades dos 
discentes, através do apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem, orientações, atendi-
mento psicológico, acolhimento, psicoterapias breves, inter-
venções coletivas e acesso ao CAFE – Centro de atividades 
Físicas e Esportivas.
 De quais atendimentos os acadêmicos podem usufruir?
-Atendimento Pedagógico Individual e coletivo
-Acompanhamento Psicopedagógico para alunos com -neces-
sidades especiais
-Aconselhamento Psicológico
-Inscrições para aulas de natação
-Orientações acadêmicas e profissionais
-Acolhimento e diálogo construtivo
 Para conhecer melhor o NED e ter aceso aos canais de 
atendimento, acesse:  www.unidep.edu.br/sites/ned

 Ouvidoria: A ouvidoria 
é um órgão que busca obter 
e oportunizar críticas, suges-
tões, reclamações e opiniões 
sobre a Instituição, por meio 
de mensagens eletrônicas, 
caixa de opiniões e atendi-
mento pessoal, tendo como 
objetivos:
 Assessorar a Reitoria, 
Pró-reitoria Administrativo 
Financeira e Pró-reitoria de 
Graduação , quanto aos itens 
de maior incidência ou de 
maior relevância, com único 
intuito de forma a reestrutu-
rar suas ações e procedimen-
to a todos interessados;
 Orientar reclamantes, 
denunciantes ou interessa-
dos na formalidade e utiliza-
ção da Ouvidoria;
Identificar as demandas ou 
suas respectivas formas de 
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solução, dando condução às necessidades de discentes e do-
centes;
 -Permitir participação efetiva, tendo em vista as melhorias 
de condutas acadêmicas e administrativas.
Formas de contato:
 -Formulários físicos identificados, disponíveis em locais 
estratégicos do campus;
E-mail: ouvidoria@unidep.edu.br
 -Site: www.unidep.edu.br/comunicacao/ouvidoria/
 -Caixa de Sugestões Virtual: http://forms.gle/FcxXc9D9k4rcJLp37
 Para consultar regulamento da Ouvidoria, acesse o site 
do UNIDEP, clique em "Institucional" e em seguida busque o 
documento na aba “Legislação CONSUP/CONSEPE”. 

 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

30

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa



 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa
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 Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIDEP foi criado 
em 2007 para defender os interesses dos participantes da pes-
quisa em sua integridade e dignidade e para contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões ético-científi-
cos.
 O CEP-UNIDEP é um Comitê de Ética devidamente creden-
ciado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sob o 
registro CEP-9727 junto ao Sistema Plataforma Brasil. Conferindo 
as condições necessárias para regulamentar, analisar e fiscalizar 
a realização de pesquisa clínica e experimental envolvendo seres 
humanos no âmbito do complexo compreendido pelo UNIDEP e 
comunidade em geral.
 Para mais informações sobre o CEP-UNIDEP e acesso à 
orientações para submissão e documentos necessários, acesse: 
www.unidep.edu.br/sites/cep/apresentacao

 Extensão
 O UNIDEP compreende 
a Extensão como o processo 
educativo, cultural e científico 
que se articula ao Ensino e 
à Pesquisa de forma indisso-
ciável e viabiliza a relação 
transformadora entre a IES e a 
sociedade. Caracteriza-se por 
um conjunto estruturado de 
ações que visam à integração 
das comunidades interna e 
externa.
 A partir da Extensão, o 
UNIDEP objetiva contribuir 
para a melhoria das condições 
sociais da comunidade exter-
na; estimular o respeito à 
diversidade, a valorização do 
multiculturalismo, o fomento 
à tolerância e a promoção de 
princípios éticos; fortalecer 

a interdisciplinaridade, a 
partir do desenvolvimento 
de ações extensionistas que 
congregam diferentes áreas 
do conhecimento; promover 
a integração das ações ex-
tensionistas com os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 
ofertados pela instituição, 
contribuindo para a constru-
ção do perfil do egresso; con-
cretizar programas, projetos 
e ações de Responsabilidade 
Social da IES e de Inovação 
Tecnológica, entre outros.
 Ou seja, a partir da Ex-
tensão, o UNIDEP fortalece a 
interação com diferentes se-
tores da sociedade, resultan-
do na transformação mútua 
dos agentes e organismos 
envolvidos.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Extensão no  
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/extensao 

 Inovação
 O setor de Inovação 
Tecnológica, vinculado à 
Pró-reitoria de Pós-gradua-
ção, Pesquisa, Extensão, Ino-
vação e Internacionalização 
(ProPPExII), foi criado com 
a missão de promover o inte-
resse pelo empreendedoris-
mo e criar um ambiente pro-
pício para que ele se fortale-
ça no Centro Universitário 
de Pato Branco (UNIDEP). 

É responsável por fornecer 
suporte para ações inovado-
ras, além de promover a 
organização e a gestão dos 
processos que orientam a 
propriedade intelectual e a 
transferência de tecnologia.
 Através da inovação tec-
nológica, o UNIDEP busca o 
fortalecimento dos laços com 
a comunidade, melhorando e 
facilitando a vida ou o traba-
lho das pessoas, por meio da 
invenção/introdução de no-
vidades, adaptações, mudan-
ças ou evoluções/aperfeiço-
amentos da atual tecnologia 
ou do desenvolvimento de 
novas soluções tecnológicas.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Extensão no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/inovacao

 Internacionalização
 A Coordenação de Mobi-
lidade Acadêmica e Interna-
cionalização é responsável 
pela implementação de 
programas de internacionali-
zação através de acordos de 
cooperação e parcerias inter-
nacionais, proporcionando 
ações de ensino, pesquisa e 
extensão para estudantes de 
graduação, pós-graduação, 
pesquisadores e docentes.
 Para conhecer melhor 
como funcionam os Progra-
mas de Internacionalização 
no UNIDEP, acesse: 



 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa

 Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIDEP foi criado 
em 2007 para defender os interesses dos participantes da pes-
quisa em sua integridade e dignidade e para contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões ético-científi-
cos.
 O CEP-UNIDEP é um Comitê de Ética devidamente creden-
ciado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sob o 
registro CEP-9727 junto ao Sistema Plataforma Brasil. Conferindo 
as condições necessárias para regulamentar, analisar e fiscalizar 
a realização de pesquisa clínica e experimental envolvendo seres 
humanos no âmbito do complexo compreendido pelo UNIDEP e 
comunidade em geral.
 Para mais informações sobre o CEP-UNIDEP e acesso à 
orientações para submissão e documentos necessários, acesse: 
www.unidep.edu.br/sites/cep/apresentacao

 Extensão
 O UNIDEP compreende 
a Extensão como o processo 
educativo, cultural e científico 
que se articula ao Ensino e 
à Pesquisa de forma indisso-
ciável e viabiliza a relação 
transformadora entre a IES e a 
sociedade. Caracteriza-se por 
um conjunto estruturado de 
ações que visam à integração 
das comunidades interna e 
externa.
 A partir da Extensão, o 
UNIDEP objetiva contribuir 
para a melhoria das condições 
sociais da comunidade exter-
na; estimular o respeito à 
diversidade, a valorização do 
multiculturalismo, o fomento 
à tolerância e a promoção de 
princípios éticos; fortalecer 
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a interdisciplinaridade, a 
partir do desenvolvimento 
de ações extensionistas que 
congregam diferentes áreas 
do conhecimento; promover 
a integração das ações ex-
tensionistas com os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 
ofertados pela instituição, 
contribuindo para a constru-
ção do perfil do egresso; con-
cretizar programas, projetos 
e ações de Responsabilidade 
Social da IES e de Inovação 
Tecnológica, entre outros.
 Ou seja, a partir da Ex-
tensão, o UNIDEP fortalece a 
interação com diferentes se-
tores da sociedade, resultan-
do na transformação mútua 
dos agentes e organismos 
envolvidos.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Extensão no  
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/extensao 

 Inovação
 O setor de Inovação 
Tecnológica, vinculado à 
Pró-reitoria de Pós-gradua-
ção, Pesquisa, Extensão, Ino-
vação e Internacionalização 
(ProPPExII), foi criado com 
a missão de promover o inte-
resse pelo empreendedoris-
mo e criar um ambiente pro-
pício para que ele se fortale-
ça no Centro Universitário 
de Pato Branco (UNIDEP). 

É responsável por fornecer 
suporte para ações inovado-
ras, além de promover a 
organização e a gestão dos 
processos que orientam a 
propriedade intelectual e a 
transferência de tecnologia.
 Através da inovação tec-
nológica, o UNIDEP busca o 
fortalecimento dos laços com 
a comunidade, melhorando e 
facilitando a vida ou o traba-
lho das pessoas, por meio da 
invenção/introdução de no-
vidades, adaptações, mudan-
ças ou evoluções/aperfeiço-
amentos da atual tecnologia 
ou do desenvolvimento de 
novas soluções tecnológicas.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Extensão no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/inovacao

 Internacionalização
 A Coordenação de Mobi-
lidade Acadêmica e Interna-
cionalização é responsável 
pela implementação de 
programas de internacionali-
zação através de acordos de 
cooperação e parcerias inter-
nacionais, proporcionando 
ações de ensino, pesquisa e 
extensão para estudantes de 
graduação, pós-graduação, 
pesquisadores e docentes.
 Para conhecer melhor 
como funcionam os Progra-
mas de Internacionalização 
no UNIDEP, acesse: 
www.unidep.edu.br/sites/internacionalizacao



 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa
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Faça de sua jornada
no UNIDEP uma 
oportunidade
de transformar 
seus sonhos em 
experiências 
extraordinárias de 
aprendizagem!



 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa
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 Núcleo de Educação à 
Distância - NEaD: O Núcleo 
de Educação à Distância 
visa promover ações que 
envolvam a comunidade 
acadêmica na modalidade 
de EaD, mediante a articula-
ção contínua com todos 
os setores da IES; oferecer 
cursos e/ou atividades for-
mativas em conformidade 
com as finalidades do NEaD; 
capacitar docentes e técni-
cos administrativos para 
qualificação de sua atuação 
na Educação a Distância; 
assessorar e dar suporte às 
iniciativas e experiências 
em EaD, no âmbito da IES; 
apoiar e incentivar a produ-
ção do conhecimento em 
EaD; promover o desenvol-
vimento de habilidades em 
novas tecnologias aplicadas 
à EaD; desenvolver projetos, 
atividades e programas 
em EaD, em parcerias com 
outras instituições.

 Núcleo de Carreira: 
Para colaborar com a inser-
ção e o acompanhamento de 
alunos e egressos de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção no mundo de trabalho, 
o UNIDEP criou o Núcleo de 
Empregabilidade.
 O Núcleo de Carreira 
é uma ferramenta de coope-
ração do UNIDEP com orga-
nizações locais e regionais, 
por meio da indicação de 
profissionais qualificados 
ou estagiários para atender 
às demandas dessas institui-
ções.
 No Núcleo, as empresas 
conveniadas com o UNIDEP 
cadastram as vagas disponí-
veis. Os alunos e egressos 
postam os seus currículos. 
E o sistema desenvolvido es-
pecificamente para o Núcleo 
facilita o gerenciamento das 
informações.

 Pesquisa
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa do 
UNIDEP apresenta-se nas 
seguintes modalidades:
 I. Programa de Bolsas 
para Pesquisa Científica (Pro-
BPC), dirigido a docentes;
 II. Programa de Volunta-
riado em Pesquisa Científica 
(ProVPC), dirigido a docen-
tes;
(ProBIC), dirigido a discentes;
I V. Programa de Volunta-
riado em Iniciação Científica 
(ProVIC), dirigido a discentes.
 III. Programa de Bolsas 
para Iniciação Científica (Pro-
BIC), dirigido a discentes;
 IV. Programa de Volun-
tariado em Iniciação Cientí-
fica (ProVIC), dirigido a dis-
centes.
 O Programa Institucio-
nal de Apoio à Pesquisa, à 
Inovação Tecnológica e à 
Extensão do UNIDEP tem 
como objetivos:

 Estimular professores 
pesquisadores e alunos de 
graduação e pós-graduação 
do UNIDEP a engajarem-se 
no processo de pesquisa, de 
inovação tecnológica e de 
extensão, contribuindo para 
o fortalecimento das bases 
científicas, para a produção 
e socialização de conheci-
mento e para o desenvolvi-
mento tecnológico;

 Despertar as vocações 
científicas e empreendedo-
ras e incentivar talentos 
potenciais entre docentes e 
alunos de graduação e de 
pós-graduação, mediante 
a participação desses em 
projetos de Pesquisa, de 
Inovação Tecnológica e de 
Extensão;
 Proporcionar ao aluno, 
orientado por docente -pes-
quisador, a aprendizagem 
de técnicas e métodos 
científicos, o aguçamento 
do pensar e da criatividade 
decorrentes das condições 
criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa, 
com desafios postos pelo 
desenvolvimento tecnológi-
co e pelas ações extensio-
nistas;
 Disseminar a ideia de 
continuidade e aprofunda-
mento de estudos, qualifi-
cando quadros para os pro-
gramas de pós-graduação e 
para o mundo do trabalho, o 
qual exige profissionais com 
perfil inovador;
 Contribuir de forma de-
cisiva para a consolidação e 
o incremento de produtivida-
de das Linhas de Pesquisa 
Institucionais.
 Para conhecer melhor 
como funciona a Pesquisa no 
UNIDEP, acesse:
www.unidep.edu.br/sites/pesquisa


