1

SEJA BEM-VINDO AO FUTURO!
É um prazer recebê-lo(a) em nossa Família Ceciliana. Desejamos a
você uma carreira acadêmica e profissional de muito sucesso e um
futuro brilhante.
Você contará com um ensino de qualidade, tradição, infra-estrutura
moderna e os mais avançados recursos humanos e físicos para a
sua formação cultural, científica e humana.
Início das aulas
Calouros de todos os cursos.
O primeiro dia de aula será em 1º/2 – quarta-feira
Para completar a recepção aos calouros, os diretores e
coordenadores dos cursos organizaram um ciclo de palestras e
apresentação da estrutura da universidade. Acesse aqui e localize
a sua sala.
Veteranos de todas as Engenharias, Arquitetura e Urbanismo,
Design de Interiores, Administração, Pedagogia, Logística,
Ciências Contábeis e Direito.
O primeiro dia de aula será em 2/2 – quinta-feira
Veteranos de Artes Visuais, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Produção Multimídia, Gestão Comercial (Moda),
Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Matemática,
Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia.
O primeiro dia de aula será em 6/2 – segunda-feira
Carteirinha de acesso
Calouros – Por ocasião das palestras, será entregue ao calouro a
sua carteirinha de acesso e serão apresentados os investimentos
em tecnologias de ponta, a constante modernização de nossas
instalações, o aperfeiçoamento permanente do corpo docente, o
pronto atendimento aos anseios comunitários, o Sistema Santa
Cecília de Comunicação (Rádio e TV Educativas), além das
atividades relevantes à vida universitária.
Caso NÃO retire sua carteirinha de acesso nesta data:

2

Calouros do período da MANHÃ retirá-la nas RECEPÇÕES DE
ACESSO:
Calouros das Engenharias: Rua Oswaldo Cruz, 277.
Calouros dos demais cursos: Rua Oswaldo Cruz, 266.
Calouros de TODOS os cursos do período da NOITE retirá-la nos
Guichês da Tesouraria, no Bloco M1, localizados ao lado dos
caixas eletrônicos do Banco Itaú. A partir das 18h30.
Veteranos – Para atualizar o selo referente ao ano de 2012, dirijase à Secretaria Geral (Bloco M, 1º andar, sala 113) ou no Protocolo
Geral (pátio do Bloco M)
Atenção: Essa retirada pode ocorrer ao longo das primeiras
semanas, NÃO precisa ser feita, exclusivamente, no PRIMEIRO dia
de aula. Evite filas.
FIES / ProUni / Escola da Família
Inscrição no site: www.sisfiesportal.mec.gov.br
O site vai gerar uma data para comparecer ao setor competente da
Unisanta, no 1º andar – prédio anexo à Piscina (sala 3)
Informações: (13) 3202-7100 ramal 7212.
Atenção: Entre os dias 7 a 16/2, o atendimento é no
Consistório.
HORÁRIO DE AULAS
CALOUROS E VETERANOS
Para sua comodidade, estaremos disponibilizando o seu horário de
aulas
no
Portal
do
Aluno,
endereço
eletrônico
www.unisanta.br/alunos.
Veteranos com dúvidas no horário - A partir de 30/1/2012,
poderão ser sanadas as dúvidas, no pátio do Bloco M5, às 19h,
com o plantão da Secretaria instalado no local.
Os coordenadores de Engenharia prestarão atendimento aos
alunos com dúvidas nos dias 02 e 03/02/12, a partir das 19h30, no
Consistório do Bloco M. O aluno deverá se apresentar no
Consistório com o horário impresso.
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Dúvidas - Demais cursos – Secretaria (Sala 113 – Bl. M – 1º
andar).
Outras informações de seu interesse:
Frequência às aulas - Os alunos que não realizarem suas
rematrículas, na forma e tempos previstos, estarão impedidos de
frequentar as aulas, de acordo com a legislação educacional do
País.
Acordos - Lembramos que o Departamento Jurídico de Ativos da
Unisanta está em permanente plantão de atendimento para
regularização de débitos escolares, sem o compromisso de
rematrícula. Local: Rua Lobo Viana, 67, 1º andar, com
funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.
Seguem algumas orientações sobre o seu ingresso na
Universidade Santa Cecília:
1. Mensalidades:
para
melhor
adequação
financeira,
estabelecemos diferentes prazos para pagamentos das
mensalidades. Você poderá escolher entre 4 datas de
pagamento, com descontos diferenciados para cada uma
delas.
a. Pagamentos de meses antecipados recebem descontos
especiais crescentes sobre o valor do 1º dia útil do mês
de vencimento, referentes à quantidade de meses
pagos.
b. Informações na Tesouraria Central ou em caixas
volantes estrategicamente localizadas no Campus.
c. Convênios – Mensalidades – Para os que ainda não
deram entrada na solicitação, encaminhar o pedido para
a Tesouraria (térreo Bloco M), no período de 10 a 25 do
mês em curso, para ter desconto no mês seguinte. Para
os que já deram entrada no pedido, verificar o boleto na
internet, já com desconto.
2. Dependências: não são cobradas disciplinas cursadas como
dependências. Informações sobre as vantagens de ser aluno
da Unisanta, Projetos Sociais (FIES, ProUni, Escola da
Família), Descontos, Bolsas, Financiamentos e Estágios, em
convênio com mais de duas mil empresas, podem ser
acessadas no site: www.unisanta.br/alunos/beneficios
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3. Outro diferencial: oferecemos gratuitamente uma ferramenta
chamada
Material
Didático
no
endereço
www.unisanta.br/material,
onde
o
professor
pode
disponibilizar o Plano de Ensino da disciplina, textos, material
de consulta, aulas dadas e outras informações relevantes ao
aluno, que pode acessar e “baixá-las” de qualquer lugar que
tenha acesso à Internet.
4. Descontos/Serviços:
Os
alunos,
professores
e
colaboradores da Unisanta podem obter vantagens que
variam de 10% a 50% de desconto em produtos e serviços
oferecidos por diversas empresas conveniadas. Mais detalhes
em: http://www.unisanta.br/descontos
5. Esportes: Alunos têm direito a descontos especiais nas
modalidades de: Natação, Futebol de Salão (Infantil),
Ginástica, Musculação, Basquete (Infantil), Hidroginástica,
Spinning, Alongamento, Hidroterapia e Karatê. Informações
na Secretaria da Piscina.
6. Bibliotecas: Desfrute de um acervo superior a 100 mil
volumes, Internet sem fio (wi-fi) e Salas de Estudo. As
bibliotecas da Unisanta mantêm o maior acervo da região,
localizadas em pontos diferentes para facilitar o acesso do
aluno e melhor atender à necessidade de cada curso. Visite
http://www.unisanta.br/biblioteca
7. Manual do Aluno: É de suma importância que você conheça
seus direitos e responsabilidades: por isso, leia atentamente o
“Manual
do
Aluno”
no
endereço
eletrônico
http://www.unisanta.br/alunos
8. Não fique com dúvida: Consulte a Secretaria ou a Direção
do seu Curso e informe-se.
.

