APRESENTAÇÃO

Prezado aluno!

Seja bem-vindo ao Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM!

Estamos felizes em fazer parte de sua vida e queremos dividir com você alguns
conhecimentos que, certamente, lhe serão muito úteis!

Há

algumas

normas,

regulamentos e

diretrizes

que direcionam a

sua vida

acadêmica, e vários serviços que a Instituição coloca a seu dispor, como membro da
comunidade acadêmica.

Ler e conhecer este manual é importante para você! Ele lhe proporcionará a
orientação necessária no que diz respeito aos seus direitos e esclarecerá seus
deveres inerentes à vida acadêmica.

Vamos lá?
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1.

A instituição

O Centro Universitário de Sete Lagoas é mantido pela Fundação Educacional
Monsenhor Messias. Sua dedicação está em ofertas de ensino de qualidade desde o
sexto ano do Ensino Fundamental II até o Mestrado, formando profissionais
competentes em diversas áreas para o mercado regional e mantendo uma estreita
relação com a realidade sem se descuidar da necessária integração com o
desenvolvimento local e regional.

A atuação do UNIFEMM consolida a filosofia do ensino de qualidade em cursos de
graduação, pós-graduação e mestrado, além dos cursos superiores tecnológicos.
Possui um corpo docente qualificado, instalações físicas adequadas em todos os
termos de acessibilidade. A adoção de práticas pedagógicas modernas colabora
para que a Instituição seja sistematicamente aperfeiçoada.

A instituição concentra esforços para que seus alunos recebam uma formação
sólida, baseada em princípios éticos e morais que nortearão sua vida profissional no
mercado de trabalho.

Você pode conhecer o histórico da instituição no site www.unifemm.edu.br.
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2 UNIFEMM EAD

Viver e trabalhar em uma sociedade altamente competitiva como a nossa é um
grande desafio para todos os cidadãos. A busca por tecnologia, informação,
conhecimento de qualidade, novas habilidades para liderança e solução de
problemas com eficiência tornou-se uma questão de sobrevivência no mundo do
trabalho.

Pensando nisso, no UNIFEMM, o ensino na modalidade a distância assume como
principal compromisso, a qualidade. Aqui, muito mais do que utilizar as tecnologias
digitais da informação e comunicação (TDICs) para interagirmos com os discentes,
buscamos aliá-las a uma metodologia que prime pela excelência do ensino, tendo
como base um corpo de profissionais altamente qualificados e capacitados para
atuarem na modalidade.

No espaço CONEXÃO UNIFEMM, o aluno tem acesso ao Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), no qual realiza todas as atividades e leituras, além de interagir
com seus colegas de curso e professores. Ao final de cada unidade de estudo, há
uma live com o professor da disciplina para que as dúvidas relacionadas ao
conteúdo estudado, sejam sanadas.

Como a modalidade a distância tem como características a flexibilidade e a
promoção da autonomia do estudante, cabe ao aluno, com base no cronograma
previamente disponibilizado, gerenciar seu próprio tempo/espaço e, dessa forma,
construir ou aprimorar sua autonomia acadêmica.

Para que os alunos dos cursos presenciais também possam usufruir dos benefícios
trazidos pelo uso das tecnologias associado ao ambiente educacional, o UNIFEMM
oferta disciplinas semipresenciais, nas quais os alunos podem atuar de maneira
autônoma, contando, também, com a presença do professor por meio de lives.

Para administrar toda essa demanda, o Núcleo de Educação a Distância (NEaD)
tem como objetivo principal desenvolver, acompanhar e executar projetos e
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soluções na modalidade a distância, em parceria com os coordenadores de cursos.
Professores estão sempre à disposição para atendê-lo, conforme especificações no
próximo tópico.

3 Aulas online

Em se tratando do momento atípico em que estamos vivenciando, o UNIFEMM
utiliza a plataforma UNIFEMM VIRTUAL para aplicação dos estudos remotos,
enquanto durar a pandemia do COVID 19.

Dessa forma, no segundo semestre, as aulas ocorrerão em três momentos:
1º Pré-aula: Estudo antes da aula orientado pelo professor
2º Aula: Live com o professor
3º Pós-aula: Atividades orientadas pelo professor

As aulas online (lives) ocorrerão nos seguintes horários na plataforma UNIFEMM
virtual:

Manhã:
08:30 às 10:10

Noite:
19:10 às 20:50

É importante que o aluno realize a pré-aula, conforme orientação do professor, para
que o conteúdo seja melhor assimilado no momento da aula online, live. Como
também as atividades pós-aula.
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3.1 UNIFEMM Virtual - Aluno Online

3.1.1Acesso às aulas e atividades

As plataformas virtuais Portal Universitário e Conexão UNIFEMM foram substituídas
pelo UNIFEMM Virtual.
Para acessar a nova plataforma virtual, primeiramente, entre no site do UNIFEMM:
www.unifemm.edu.br

Na parte superior do site, é possível visualizar o botão “Acesso Rápido”. Clique nele
e, em seguida, no UNIFEMM VIRTUAL, conforme tela abaixo:
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Na tela seguinte, insira os dados de acesso, matricula e Senha:

Após o login, será apresentada a tela do aluno, onde é possível visualizar as
disciplinas cadastradas no canto superior esquerdo e logo baixo os eventos
cadastrados:
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Clicando sobre a disciplina, serão mostradas todas as ferramentas da disciplina,
como local das avaliações, onde serão postadas as aulas ao vivo, os avisos, entre
outros, conforme tela abaixo:

3.1.2 Portal Acadêmico

O Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM disponibiliza um sistema de
acesso online, por meio do qual os alunos podem consultar sua rotina acadêmica,
utilizando o endereço eletrônico http://www.unifemm.edu.br, acessando o PORTAL
DO ALUNO.

Na

página

do

PORTAL

DO

ALUNO,

está

disponível

o

botão

ACADÊMICO/FINANCEIRO, a partir do qual é possível fazer a solicitação de
documentos acadêmicos e serviços, tais como declarações, histórico, programas de
disciplinas, análise curricular, matrícula em dependência e outros, conforme oferta
do curso.
O serviço “Acompanhamento de protocolo” possibilita ao aluno verificar, online, o
andamento de suas solicitações. A Coordenadoria de Registro Acadêmico
providencia o documento requerido, que fica disponível nos guichês da Central de
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Atendimento ao Aluno próximo às catracas. Alguns tipos de documentos ficam
disponíveis digitalmente anexados ao requerimento solicitado, dentro do prazo
estipulado para o tipo de documento.
Atenção!


Alunos que não têm acesso à página específica fazem a solicitação na

Central de Atendimento ao Aluno.


Qualquer documento é entregue somente ao aluno. Para terceiros,

somente quando for apresentada autorização de próprio punho feita pelo
titular com RG de ambos.

4 Avaliações

A avaliação do desempenho acadêmico do aluno é realizada por disciplina e pelos
outros componentes curriculares, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento
do conteúdo.
A frequência mínima em 75% das aulas e demais atividades escolares, incluindo as
APS - Atividades Práticas Supervisionadas é um dos requisitos estabelecidos para a
aprovação em qualquer disciplina.

Quanto à pontuação, a aprovação na disciplina é obtida com aproveitamento igual
ou superior a 60 pontos.

O UNIFEMM utiliza das seguintes avaliações, algumas em modalidade EAD outras
em modalidade presencial (entretanto devido o momento atípico, essas avaliações
ocorrem de forma virtual – remota):
 Parciais: Essas avaliações são realizadas de acordo com o conteúdo parcial
desenvolvido na disciplina, englobando questões apenas destes.
 Avaliações Finais: As avaliações finais são realizadas de acordo com todo o
conteúdo ministrado no semestre em relação à disciplina que está sendo
cursada.
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 Avaliações Diversas: São avaliações aplicadas pelos professores quando
desejam avaliar algo de acordo com a sua disciplina.
 Avaliações substitutivas: As avaliações substitutivas ocorrem a cada final
de etapa do semestre (07 a 11 de dezembro). Esta é válida para substituição
de provas que os alunos perderam - avaliação parcial e/ou a 1° ou 2° avaliação
online.
Assim, a nota da avaliação substitutiva entra como uma dessas avaliações
perdidas, como também pode ser utilizada para melhorar o desempenho do
aluno em alguma delas na qual ele não se saiu bem. É necessário quitar uma
taxa para realização desta.
 Avaliações em Exame Especial (antiga 2° época): Essa avaliação substitui
a avaliação final, quando o aluno não consegue obter nota satisfatória à
aprovação. Essa avaliação anula a nota da avaliação final, dando ao aluno
oportunidade de obter bom progresso. Para realizá-la é necessário quitar uma
taxa para realização desta.
 ENAD: O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o
rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes,
em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão
matriculados. A avaliação ocorre a cada dois anos.
 Exame de Ordem Unificado ou Exame de Ordem: é uma avaliação a que
se submetem, por força de lei, os bacharéis em Direito no Brasil, em que
demonstram que possuem capacitação, conhecimentos e práticas necessários
ao exercício da advocacia. Observação: Apenas destinados aos profissionais
de Direito.
 Avaliações semipresenciais: Estão disponíveis de acordo com o calendário
acadêmico da disciplina a qual o aluno cursa.
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5 Serviços

5.1 Núcleo de Apoio Psicopedagógico

O UNIFEMM, por meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, oferece o serviço de
orientação psicopedagógico, privilegiando o diálogo reflexivo para o seu corpo
discente. Entendemos por acompanhamento psicopedagógico o trabalho oferecido,
em nível institucional, aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem
decorrente de questões psicológicas que ocorrem seja no plano intrapsíquico, seja
nas relações intrapessoais ou institucionais.

O Núcleo também preza por um ambiente inclusivo em todas as esferas.
Trabalhando o respeito, as diferenças e a diversidade, sendo atuante em questões
de:


Apoio psicopedagógico a docentes e discentes em referência ao processo de

ensino e aprendizagem em todas as esferas;


Intervenções psicopedagógicas na instituição e comunidade externa;



Atendimento a pessoa com deficiência – Inclusão;



Relacionamentos intrapessoais e interpessoais, relacionados a questões

socioemocionais, dentre outras.

Os

atendimentos

são

feitos

por

agendamento

na

sala

de

Atendimento

Psicopedagógico, nos dias e horários disponibilizados no local. Devido a pandemia
do

COVID-19

esses

atendimentos

podem

ser

agendados

pelo

e-mail

poliana.oliveira@unifemm.edu.br ou pelo WhatsApp: (31) 97541-0673

5.2 Biblioteca

A Biblioteca está instalada em prédio próprio no Campus, com área física de
1.200m².

Atende

a,

aproximadamente, 3.000

usuários

inscritos,

realizando

empréstimos e renovações de até 400 obras/dia em meses de maior movimento.
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O

acervo

atualizado

e

em

constante

ampliação

é

composto

de

aproximadamente 100.000 volumes entre livros, periódicos, folhetos, teses e
dissertações, TCCs, hemeroteca, DVDs, CDs entre outros, destinados a todos os
alunos.

O acervo pode ser consultado pela internet no site do UNIFEMM, no link de
Biblioteca. Há ainda à disposição do aluno a Biblioteca Virtual Universitária
Pearson, um acervo digital com, aproximadamente, 8.000 títulos em mais de 50
áreas de conhecimento ao alcance de um clique.

A Biblioteca possui Regulamento próprio que define suas rotinas, prazos, sanções,
multas, serviços e demais informações necessárias.

Suas rotinas, processos e serviços, tais como consulta ao acervo, empréstimos,
devoluções, renovações e reservas, são totalmente informatizados. Os tutoriais, que
estão na página do setor, no site do UNIFEMM, orientam e esclarecem os
procedimentos citados.

5.3 Laboratórios

O Centro Universitário de Sete Lagoas disponibiliza para seus alunos laboratórios,
necessários à sua formação nas diferentes áreas dos saberes. Todos estes
possuem equipamentos e materiais de alta qualidade para atendimento aos alunos
nas aulas práticas, trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica.

O campus possui laboratório de Informática, Química, Anatomia, laboratório de
Arquitetura

com

equipamentos

atualizados

para

atender

os

alunos

no

desenvolvimento de competências e habilidades durante sua trajetória acadêmica.

O UNIFEMM conta com 8 laboratórios:


Laboratório de Anatomia: possui capacidade para 40 alunos, com cinco

bancadas, modelos anatômicos de partes do corpo humano.
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Laboratório de Biologia Geral: possui capacidade para 48 alunos, com

quatro bancadas e seis microscópios ópticos por bancada, totalizando 24, 18 lupas,
lâminas para as disciplinas que utilizam os laboratórios, exsicatas, BOD, televisão
com câmera e microscópio, bancada de fluxo laminar vertical, capela de exaustão e
reagentes utilizados nas aulas práticas.


Laboratório de Química e Bioquímica: Possui capacidade para 30 alunos,

com seis bancadas, capela de exaustão, espectrofotômetro, phmêtros, banho Maria,
balança analítica, multímetros, manta elétrica, termômetro digital de máxima e
mínima, aparelho de destilação, condutivímetro, chapas aquecedoras, deionizados,
agitador magnético, estufa bacteriológica, mufla, centrífuga, reagentes, vidrarias,
densímetros, bicos de busen, Chuveiro e Lava olhos.


Laboratório de Química Geral: Possui capacidade para 30 alunos, com seis

bancadas, Agitador de tubos Phoenix Mod.AP56s8356, Agitador magnético com
aquecimento, balança semi-analítica, Bloco Digestor – Policontrol, Bomba de Vácuo,
Chapa aquecedora, Chuveiro e Lava olhos, Colorímetro de Bancada, Condutivímetro
Portátil, Jar-Test 3 provas, Medidor de pH portátil, Oxímetro, Phmetro, Turbidímetro,
vidrarias, reagentes, bicos de Busen.


Laboratório de Fisiologia: Possui capacidade para 40 alunos, com cinco

bancadas, Aparelho de aferição de pressão cardíaca, Aparelhos de impulsos,
Balança Analítica eletrônica Digital capc-210 Gramas, Brasilete, Esfignomanometro,
Deionizador de água – capac. - 20 Litros 110V, Microscópios e lupas, modelos
zoológicos, modelos embrionários, jogos didáticos, vidrarias, reagentes, materiais
produzidos pelos alunos dos cursos.


Laboratório de ETPS (simulação): Possui capacidade para 40 alunos,

balança, estadiômetro portátil, esfigmomanômetro com pedestal e aneroide adulto,
estetoscópios adulto e pediátrico, cama hospitalar e materiais de uso geral para
aulas de simulação.
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Laboratório de alimentos: Possui capacidade para 40 alunos, fogões,

liquidificadores e batedeiras industriais, forno elétrico, forno de micro-ondas e
matérias de uso para desenvolvimento das práticas.


Laboratório de Técnica Dietética: Possui capacidade para 40 alunos,

balanças digitais, freezer, equipamentos de cozinha industrial.

6 Núcleo de Carreiras: Atividades Acadêmicas, Estágio e Trabalho de
Conclusão de Curso

São atribuições do Núcleo de Carreiras referentes aos processos de estágio no
UNIFEMM:

I. Orientar

aos

alunos

sobre

estágios

obrigatórios

e

não

obrigatórios,

procedimentos, normas e prazos referentes a estágio;

II. Receber, processar e devolver documentações de estágio;

III. Manter atualizadas no Sistema de Gestão de Estágio (SGE), as informações
referentes aos estágios realizados pelos alunos, bem como as informações de
convênios de estágio;

IV.

Divulgar os prazos para entrega dos documentos e relatórios das etapas

estabelecidas no Calendário de Estágios Obrigatórios;

V. Atualizar o banco de currículos de alunos do UNIFEMM interessados em vagas
de estágio;

VI.

Empenhar esforços para captação de vagas e facilitar a intermediação de

estágios para alunos regularmente matriculados, principalmente por meio de
estabelecimento de convênios com instituições concedentes;
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VII.

Coordenar, administrar o desenvolvimento dos estágios administrativos

internos, bem como exercer outras atividades administrativas que lhe forem
delegadas.

Algumas Empresas/Concedentes possuem cadastro de convênio de estágio com o
UNIFEMM, por tempo indeterminado; outras fazem divulgação de vaga sempre que
necessitam de um estagiário. Para processo seletivo das empresas divulgadas, o
aluno pode enviar o currículo para e-mail institucional do vagas@unifemm.edu.br.

O Núcleo de Carreiras faz divulgação frequente de vagas destinadas aos cursos
UNIFEMM para todos os alunos matriculados na IES.

6.1 Atividades Complementares

As Atividades Complementares são aquelas que vêm contribuir e estimular a
participação efetiva do aluno em sua formação acadêmica e constituem componente
curricular obrigatório para todos os cursos, com carga horária diferenciada de acordo
com as diretrizes curriculares de cada um, a ser cumprida ao longo da graduação.
Sendo assim, só serão aprovadas as atividades realizadas durante o período em
que o aluno estiver cursando a graduação.

Para validação das horas acadêmicas, apresentamos o Rol exemplificativo de AC
por Grupo:
GRUPO I – Atividades de Ensino
 Monitoria em disciplinas pertencentes ao currículo pleno dos cursos de
graduação (iniciação à docência);
 Disciplinas cursadas para além da carga horária obrigatória;
 Disciplinas eletivas (em outros cursos). Ex.: Pós-graduação Modulado, Cursos
de Extensão;
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 Disciplinas isoladas (em outras instituições) Ex.: Aproveitamento de
disciplinas realizadas em outras instituições no caso de transferência e não
aproveitadas na Análise de Currículo;
 Eventos diversos nas áreas do curso de graduação matriculado (seminários,
simpósios, congressos, conferências, cursos, lançamentos literários, oficinas,
palestras e parcerias comunitárias, semanas acadêmicas, mesas redondas,
comunicações, cursos/aulas de nivelamento para disciplinas do curso
matriculado, etc.);
 Assistir comprovadamente à defesa de Trabalhos de Conclusão do Curso de
graduação matriculado, mestrado ou doutorado (dentro ou fora da instituição);
 Oficinas de redação, produção de textos e tradução de textos. Ex.: cursos de
português, de oratória, de interpretação de textos, de técnicas de apresentação
em público;
 Eventos diversos em áreas não voltadas ao curso de graduação matriculado,
mas justificando a correlação com o desenvolvimento profissional (seminários,
simpósios, congressos, conferências, cursos, lançamentos literários, oficinas,
palestras e parcerias comunitárias, etc.).

GRUPO II - Atividades de Pesquisa
 Participação em projetos e programas de iniciação científica no UNIFEMM;
 Pesquisa voluntária no UNIFEMM, desde que aprovada pelo respectivo
colegiado do curso;
 Trabalhos publicados nas áreas do curso de graduação matriculado ou
inscritos em outras áreas afins;
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 Pesquisa em outras instituições privadas ou públicas cujo projeto seja
aprovado pelo colegiado do curso;
 Apresentação

de

trabalhos em

congressos,

simpósios,

conferências,

encontros acadêmicos em geral. Ex.: pôster, painel, comunicação oral, proferir
palestras;
 Publicação de resumos, artigos científicos ou relatórios em anais ou
periódicos diversos, revistas acadêmicas, por meio impresso e virtual.
GRUPO III – Atividades de Extensão
 Atividades de extensão acadêmica cujo projeto deverá apresentar uma
aproximação com a comunidade extra-acadêmica, sendo coordenadas,
supervisionadas ou com a aprovação do colegiado do curso;
 Aprendizagem a distância diversos e virtuais, na área de graduação, sendo
que os virtuais terão seus certificados validados na Coordenadoria de
Atividades Complementares, mediante acesso ao curso na hora da entrega,
salvo documentos que tiverem nº para aferição de procedência. Ex. Cursos
telepresenciais, virtuais, cursos diversos do CVT. Cursos que tiverem
correspondentes em outra atividade aqui especificada serão considerados
como a atividade a que eles se referirem;
 Cursos ou oficinas de línguas estrangeiras – informática – libras;
 Representação em órgãos colegiados no UNIFEMM ou reconhecidos pelo
colegiado do curso. Ex.: membro do colegiado do curso;
 Participação na organização de eventos científico-culturais dentro ou fora do
UNIFEMM com a supervisão de algum professor do curso ou com a aprovação
do colegiado. Ex.: UNIFEMM feito para você, participação na organização das
Semanas Acadêmicas das Unidades do UNIFEMM.
19

GRUPO IV – Atividades integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão
 Grupos de estudo e pesquisa coordenados e/ou supervisionados por
professores da instituição. Ex.: participar de monitorias de disciplinas do curso
de graduação;
 Participação de grupos de estudos e pesquisas fora do UNIFEMM, com a
supervisão de docente desta e/ou aprovação do colegiado do curso;
 Participação como monitor em cursos oferecidos à comunidade ou em
projetos de extensão e ensino da instituição. Ex.: ministrar oficinas, ministrar
aulas dentro da área de graduação;
 Participação como monitor em cursos oferecidos à comunidade ou projetos de
extensão, pesquisa e ensino fora do UNIFEMM, com a supervisão docente
desta e a aprovação do colegiado de curso. Ex.: ministrar oficinas, ministrar
aulas dentro da área de graduação;
 Participação em visitas coordenadas ou trabalhos de campo sob supervisão
de um professor do curso ou projeto aprovado pelo colegiado.
GRUPO V – Atividades de Estágio Extracurriculares
 Atividade de estágio extracurricular, em convênio com o UNIFEMM, mediante
a assinatura do termo de compromisso de estágio;
 Atividade profissional exercida na área do curso de graduação matriculado.
GRUPO VI – Atividades Culturais
 Visitas a exposições, museus, teatro, cinema, com a supervisão de um
professor do curso ou com projeto aprovado pelo colegiado. Ex.: feiras
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relacionadas à área de graduação, filmes comentados, caminhadas ecológicas
de órgãos reconhecidos pelo UNIFEMM;
 Participação comprovada em programas de produção, criação e intercâmbio
cultural reconhecidos pelo UNIFEMM. Ex.: participação em concursos literários,
mostras culturais, apresentações artísticas, atuação artística em abertura de
eventos, apresentação de teatro coorporativo, participação em olimpíadas,
gincanas acadêmicas, participar de campeonatos esportivos.
GRUPO VII – Atividades de Voluntariado e Responsabilidade Social
 Participação em projetos educativos como voluntário ou monitor de ONGS,
associações comunitárias, sindicatos, etc.;
 Trabalho voluntário em ONGS, associações comunitárias, sindicatos, CIPA,
Associações de Bairro, Associações Escolares, etc. Ex.: organização de
SIPAT, Doação de Sangue, Cadastro para Doação de Medula Óssea, Amigos
da Escola, Ação Solidária em escolas, Dia da Responsabilidade Social –
UNIFEMM;
 Representação em organizações ou órgãos colegiados de defesa dos direitos
humanos e promoção da cidadania. Ex.: Conselheiro tutelar, cargo em diretoria
de sindicatos, de ONGS, de Diretório Acadêmico, Presidente/Mesário em
eleições, Titular de Conselho Municipal.
GRUPO VIII – Atividades Obrigatórias
 Participação e aprovação em cursos de nivelamento definidos conforme
Projetos Pedagógicos dos cursos;
 Participação em outras atividades obrigatórias definidas em conformidade
com o Projeto Pedagógico dos cursos como estratégias de formação do aluno.
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Por serem extracurriculares, não podem ser consideradas aquelas que ocorram
concomitantemente com a aula registrada no diário ou que façam parte da carga
horária de prática pertencente ao currículo.

As atividades complementares podem ser realizadas dentro ou fora da instituição,
entretanto devem ser validadas dentro da formação que o aluno participa, ou seja,
dentro da estrutura curricular.

O aluno deve cumprir todas as horas de Atividades Complementares estipuladas em
seu curso. A falta de cumprimento desta implicará a não colação grau e o não
acesso ao Diploma de Graduação, mesmo que tenha obtido aprovação nas
disciplinas da estrutura curricular do seu curso.

As atividades realizadas pelos alunos, dentro e fora do UNIFEMM, devem ser
entregues em formulário próprio na Coordenadoria de Atividades Complementares
para avaliação e, após aprovação e cadastro no sistema, poderão ser verificadas no
site, na área restrita aos alunos: http://www.unifemm.edu.br/ligadoemvoce, clicar em
“Boletos de Mensalidade e Relatórios de A.C.”, entrar no sistema e acessar
“Serviços” / “Rel. ativ. Compl. ” que se encontra no menu à esquerda.

É importante considerar somente a Carga Horária Computada, pois somente ela
será aproveitada para a aprovação.
Vale reforçar que, para cada atividade, é necessária entrega do Pedido de registro
de A.C. Este poderá ser realizado durante todo o período letivo, até a data de
recebimento

prevista

no

Calendário

Acadêmico.

Para

as

Atividades

Complementares oferecidas pelo UNIFEMM (previstas no calendário acadêmico), a
carga horária será sempre de cinco horas por participação integral nos eventos.

Mais informações, bem como os documentos necessários a serem preenchidos,
encontram-se disponibilizados no site: http://www.unifemm.edu.br /Programas e
Serviços/ Atividades Complementares (Apresentação e Documentos).
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6.2 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma etapa fundamental na formação do
aluno

e

também

uma

oportunidade

de

concretização

das

relacionadas ao Método Científico, que pode culminar, por

competências

exemplo, com a

publicação do Trabalho. Trata-se da sistematização do conhecimento sobre um
determinado objeto de estudo, de interesse da área de formação do curso e deve
ser feito com orientação direta de um docente com formação na área.

O Núcleo de TCC do Centro Universitário de Sete Lagoas UNIFEMM é responsável
pelo acompanhamento de todo o desenvolvimento do processo de elaboração dos
Trabalhos de Conclusão de Curso em todas as unidades de ensino, além de
receber os trabalhos, agendar bancas, receber e arquivar atas, preparar relatório de
notas, mediar a orientação dos Trabalhos, dentre outras questões relativas aos
Trabalhos de Conclusão de Curso.

O processo de elaboração e orientação de cada TCC é acompanhado também por
meio da Plataforma de TCC, em que orientando e orientador farão os registros do
andamento do processo, dando mais visibilidade para o trabalho e a possibilidade de
um acompanhamento mais efetivo.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma das exigências pedagógicas para
integralização curricular de cursos de graduação e pós-graduação ofertados pelo
UNIFEMM. Ele propicia ao aluno a oportunidade de demonstrar o grau de
habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o investimento na produção
científica, a consulta à bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade
de interpretação e crítica.

A elaboração do TCC integra a estrutura curricular dos Cursos do UNIFEMM e deve
se submeter a todas as datas e prazos destacados nos regulamentos específicos,
que definem, ainda, a forma e os critérios de acompanhamento, orientação e
avaliação dos trabalhos. Cada estrutura curricular reservará carga horária para a
elaboração do projeto e para o desenvolvimento da pesquisa individual orientada.
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O TCC pode assumir a forma de monografia, artigo, Plano de Negócio ou de outro
trabalho que possibilite ao aluno a construção de uma sistematização do processo
pedagógico vivenciado ao longo do curso. Qualquer uma dessas formas deve ser
desenvolvida conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de cada curso,
bem como seus PPCs.

Destaca-se, ainda, que o aluno, para o desenvolvimento de seu projeto de pesquisa,
deve estar devidamente matriculado na disciplina de TCC e cadastrado na
Plataforma de TCC do UNIFEMM.

6.3 Estágio

Em conformidade com a lei número 11.788, de 2008, o UNIFEMM regulamenta o
Estágio, nas modalidades: obrigatório e não obrigatório, no âmbito dos cursos de
graduação da instituição, com o objetivo de definir e normatizar as atividades
relacionadas com a orientação, acompanhamento, planejamento, execução e
avaliação do Estágio Supervisionado, de acordo com o estabelecido nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos:
 O estágio obrigatório é aquele definido no Projeto Pedagógico do Curso
como pré-requisito para aprovação e obtenção do diploma.
 O estágio não obrigatório é uma atividade opcional, para além da carga
horária regular e obrigatória, constituindo opção pessoal de cada aluno,
objetivando o enriquecimento de sua formação profissional, com a qual
necessariamente deve estar relacionada, e mediante celebração de convênios,
em locais de escolha do aluno.

Para requisitar estágio o aluno deverá acessar o Sistema de Gestão de Estágio
(SGE), via site do UNIFEMM, área Estágios e Empregos ou via Acesso ao Aluno, em
Documentos. É importante ressaltar a necessidade de preenchimento e assinatura
de toda a documentação de validação do estágio antes do início do estágio, bem
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como da compatibilidade entre horário de realização do estágio e o horário escolar.
A documentação de estágio deve ser entregue no Núcleo de Carreiras.

Também compete ao Núcleo de Carreiras, divulgar vagas e orientar os interessados
em realizar estágio.

Informações detalhadas sobre normas e procedimentos encontram-se na Cartilha de
Estágio, disponibilizada na área Estágios e Empregos do site UNIFEMM.

6.4 Núcleo de Prática Jurídica

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) foi instalado em 1974, sendo que, à época,
funcionava como escritório modelo, destinado a prestar assistência jurídica a
pessoas carentes. Com o advento da Portaria 1886/94 do MEC, o ensino da prática
passou a ser tratado de uma forma mais ampla, sendo o Escritório Modelo somente
uma das formas de propiciar o aprendizado.

O Núcleo compreende as disciplinas de Prática Jurídica Real e Estágio
Supervisionado, tendo como atribuição precípua a coordenação geral das atividades
destinadas a proporcionar aos discentes do Curso de Direito do Centro Universitário
de Sete Lagoas - UNIFEMM, treinamento nas atividades profissionais da advocacia,
da magistratura, do Ministério Público, no exercício das demais profissões jurídicas,
dos métodos consensuais de solução de conflito (negociação, mediação e
conciliação) tanto no pré-processual quanto no processual e no atendimento ao
público.

O Núcleo oferece aos alunos diversas oficinas práticas para preparar os estagiários
nos atendimentos e orientação jurídica (oficinas de peças processuais, atendimento
ao público, negociação, conciliação e mediação).

O UNIFEMM firmou convênios com diversas instituições e Tribunais para oportunizar
uma gama variada de modalidades de estágios. Pelo convênio firmado com o
Tribunal Regional do Trabalho, instalou-se, no campus, um Posto Avançado da
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Justiça do Trabalho, oferecendo serviços, como orientação, informação, postulação
e defesa dos interesses dos legitimados perante a Justiça do Trabalho. É
desenvolvido pelos alunos do 7º a 10º períodos do curso de Direito, sob a
supervisão de um advogado especialista/orientador da Instituição.

Por meio do convênio firmado com o Juizado Especial Federal da Subseção
Judiciária de Sete Lagoas-MG, há o fornecimento de assistência jurídica que
abrange orientação, postulação e defesa dos interesses dos legitimados em litigar
no Juizado Especial Federal, sem ônus para os assistidos. O trabalho é prestado por
alunos assistentes do UNIFEMM, sob a supervisão de um professor da Instituição.

Por meio do Núcleo de Prática Jurídica/NPJ, o UNIFEMM presta serviço de
assistência judiciária gratuita a pessoas carentes que tenham problemas de ordem
jurídica. Está localizado no Prédio Buriti – Antiga UEDI.

O UNIFEEMM celebrou um convênio com o Tribunal de Justiça, visando a
implantação de um Posto de Atendimento Pré-processual (PAPRE) no campus do
UNIFEMM. O PAPRE foi criado pelo TJMG com a determinação da Resolução 125
do CNJ de 2010, a qual sistematizou os meios adequados de solução de conflitos, a
serem implementados e desenvolvidos em todo o país. O PAPRE é direcionado para
a realização de conciliação de demandas antes da judicialização, evitando que
esses problemas se tornem ações judiciais e favorecendo a solução mais rápida e
pacífica.

Os acordos realizados serão encaminhados diretamente ao CEJUSC do Fórum da
Comarca de Sete Lagoas – MG, para serem verificados, encaminhados ao MP e ao
Juiz para homologação.

Em fevereiro de 2020, foi celebrado um Convênio com o Observatório Social de Sete
Lagoas, implementando a modalidade de estágio em Controle da Administração
Pública. Atualmente, existe uma turma desta modalidade de estágio com
aproximadamente 15 alunos, desenvolvendo diversas atividades dentro desta
temática.
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Será inaugurado, ainda neste semestre, o Ambulatório da Mulher, visando oferecer
atendimento jurídico (cível, família e criminal – Maria da Penha), para as mulheres
em situação de vulnerabilidade social. Neste ambulatório, além do atendimento
jurídico, serão desenvolvidas diversas atividades de extensão, visando o
empoderamento e a discussão do tema sobre a Mulher. Posteriormente, outros
cursos farão atendimentos das mulheres cadastradas no nosso Núcleo.

Será celebrado um Convênio do UNIFEMM com a Avante Social, parceria que visa
desenvolver atendimento jurídico e proposição de ações em diversas áreas (cível,
família, público, consumidor e criminal). Neste convênio, o estagiário de Direito irá
realizar suas atividades em parcerias com advogados egressos do UNIFEMM.

Os alunos que cursam do 7º ao 10º período, após efetuarem sua matrícula no SIA,
devem se dirigir ao site do Sistema do NPJ – Núcleo de Prática Jurídica,
http://npj.unifemm.edu.br , fazer cadastro e optar entre o estágio externo e interno
(bem como suas modalidades).
 Estágio externo, nas duas modalidades:

a-

Estágio externo in loco: realizado fora do horário de aula, em período

integral, em algum escritório, órgão do Poder Judiciário, Legislativo,
Executivo, MP, Defensoria Pública ou em outras instituições conveniadas
com o UNIFEMM;
b-

Estágio externo AVANTE no Campus UNIFEMM: estágio externo

realizado no horário de aula no NPJ - UNIFEMM, para desenvolver
atividades Orientações Jurídicas/Ingresso de ações judiciais, convênio com
AVANTE social – com participação de egressos advogados.
 Estágio interno: realizado in loco no Núcleo têm as seguintes modalidades:

a- Núcleo de Conciliação, Mediação e Negociação;
b- Posto Avançado da Justiça do Trabalho;
c- Posto Avançado da Justiça Federal;
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d- Núcleo de Controle da Administração Pública;
e- Ambulatório da Mulher.

O critério de escolha da modalidade pelo aluno dependerá da compatibilidade do
horário da modalidade ofertada com o horário da estrutura/disponibilidade do aluno,
observando-se a ordem de chegada até o preenchimento das vagas. Maiores
informações serão divulgadas nos Editais do NPJ.

6.5 Ouvidoria institucional

A Ouvidoria Institucional é um canal de comunicação entre você, aluno, e o UNIFEMM.
Tem a função de receber, examinar e encaminhar aos setores competentes as
sugestões, reclamações, elogios e denúncias que lhe são enviadas. Visa maior
transparência, melhoria e fortalecimento das relações, sempre garantindo a análise e a
resposta às questões recebidas. A Ouvidoria atua na mediação da Instituição e seus
públicos, preservando o sigilo e a imparcialidade que a atividade requer.

A missão da Ouvidoria é ouvir as manifestações da comunidade interna e do público
externo, registrar, encaminhar e acompanhar as demandas, além de mediar conflitos e
aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da Instituição.

Todo integrante da comunidade interna e do público externo podem realizar seus
posicionamentos em prol da melhoria dos serviços prestados da instituição.

Os trâmites das manifestações geralmente envolvem o registro da manifestação; a
análise da manifestação, pelo Ouvidor; o retorno imediato, quando possível, pelo próprio
Ouvidor; o envio da manifestação ao setor responsável; a resposta do setor; a análise da
resposta do setor pelo Ouvidor; o envio da resposta de forma online ao manifestante ou,
se necessário, atendimento pessoal mediante agendamento.

Após o recebimento da manifestação, você receberá um número de protocolo e a
informação de que a solução será dada no prazo de até 15 dias úteis. Em casos mais
complexos, os prazos poderão ser maiores.
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No entanto, a certeza do retorno não significa que todas as questões serão tratadas da
maneira como você deseja ou que as sugestões dadas serão obrigatoriamente
aproveitadas. Ainda assim, a ouvidoria procurará sempre o melhor encaminhamento
para as demandas recebidas.
7. Regime escolar – Departamento de Ensino

7.1 Trancamento de Matrícula

O trancamento de matrícula é a interrupção temporária do curso em que o aluno
está matriculado. A solicitação de trancamento de matrícula é feita em requerimento
na Central de Atendimento ao Aluno até a data limite definida no calendário escolar
semestralmente.

Atenção!
 É condição para deferimento do trancamento, a apresentação do “Nada
Consta” do financeiro e da biblioteca;
 O trancamento de matrícula não pode ser requerido na primeira série do
curso nem no último terço de qualquer período letivo;
 O trancamento não assegura ao aluno o reingresso na mesma estrutura
curricular que cursava;
 Se requerido até a data do vencimento da parcela do mês corrente, o aluno
ficará isento da obrigação do pagamento dessa parcela. A parcela do mês
corrente será devida caso o requerimento seja efetivado após o vencimento da
mesma;
 O trancamento é válido por 01 (um) período letivo, qualquer que tenha sido a
data da concessão. Após esse período, o aluno deverá renovar a matrícula ou
renovar o trancamento da matrícula;
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 O aluno matriculado poderá obter, no máximo, quatro trancamentos por curso,
para os de regime semestral.

7.2 Disciplina Eletiva

É facultado ao aluno o requerimento de matrícula em disciplina de outro curso, sob a
forma de disciplina eletiva, dirigindo-o ao coordenador do curso que abriga a
disciplina requerida. Seu aproveitamento como Atividade Complementar deve ser
requerido ao coordenador desse componente curricular, para avaliação e
providências.

7.3 Adaptação Curricular e Aproveitamento de Estudos

O aproveitamento de estudos implica dispensa de disciplina ou qualquer outro
componente curricular que o aluno já tenha cumprido, de acordo com as exigências
do Regimento Geral da Instituição e demais instrumentos regulamentares.
Esse serviço é solicitado no site da Instituição, na área de “Acesso ao Aluno”. O
encaminhamento está condicionado à apresentação dos seguintes documentos:
 Histórico escolar original ou cópia autenticada, emitido pela instituição na qual
a (s) disciplina (s) foi (ram) cursada (s), constando nota e carga horária das
disciplinas;
 Programa (s) da (s) disciplina (s) cursadas, original ou cópia autenticada.
 Comprovante de pagamento da taxa referente a esse serviço.

A adaptação curricular implica situar o aluno dentro das condições de ensino que
lhes serão exigidas ao ingressar no UNIFEMM por seleção ou transferência ou após
seu reingresso (por destrancamento de matrícula ou retorno após desligamento) ou,
ainda, quando fica com pendências em séries anteriores e/ou na recém-cursada que
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comprometem o avanço na mesma estrutura, exigindo, nesse caso, avaliação do
coordenador, em conjunto com o aluno.

7.4 Frequência

É obrigatória a frequência dos alunos aos trabalhos escolares do UNIFEMM, bem
como à execução integral dos programas de ensino e carga horária das
disciplinas/componentes curriculares.

A frequência mínima em 75% das aulas e demais atividades escolares, incluindo as
APS - Atividades Práticas Supervisionadas é um dos requisitos estabelecidos para a
aprovação em qualquer disciplina.

A frequência para os demais componentes curriculares, tais como as Atividades
Complementares, Estágio Supervisionado e TCC tem normas específicas.
As Atividades Práticas Supervisionadas – APS são atividades acadêmicas
desenvolvidas pelos discentes sob a orientação, supervisão e avaliação de
docentes, realizadas em horários diferentes daqueles destinados às atividades
presenciais.

As disciplinas semipresenciais do UNIFEMM preveem encontros presenciais
quinzenais, nos quais devem ser computadas, no mínimo, 75% de frequência para
fins de aprovação;

Atenção!
• O aluno que ultrapassar 25% de ausência escolar estará reprovado na
disciplina, exceto nos casos previstos em lei;
• Conforme termos de legislação especial, é permitido abono de faltas, única e
exclusivamente, nas seguintes hipóteses:
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I – Alunos Reservistas – Decreto Lei nº 715/69: “Todo convocado matriculado
em Órgão de Formação de Reserva, que esteja obrigado a faltar às suas
atividades civis, por força do exercício ou manobras, ou reservista que seja
chamado para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia
cívica do Dia do Reservista, tem suas faltas abonadas para todos os efeitos”.
II – Aluno Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva - Art. 77 do Decreto nº
85.587/1980: “O oficial ou aspirante a oficial da reserva, convocado para o
Serviço Ativo, que for aluno de estabelecimento de ensino superior, terá
justificadas as faltas às aulas e trabalhos escolares, durante esse período,
desde que apresente o devido comprovante”.
III – Aluno com representação na Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior – CONAES do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior- SINAES - Art. 7o, § 5o da Lei nº 10.861/2004: “As instituições de
educação superior deverão abonar as faltas do estudante que, em decorrência
da designação de que trata o inciso IV do caput deste artigo, tenha participado
de reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades
acadêmicas”.
IV – Aluno com representação nas Comissões Locais de Acompanhamento e
Controle Social do PROUNI – COLAP - §9º do art.3º da Portaria MEC
nº1.132/2009: “ A IES deverá abonar as faltas do membro representante do
corpo discente que, em decorrência da designação de que trata esse artigo,
tenha participado de reuniões da Comissão Local em horário coincidente com
as atividades acadêmicas”.

Em nenhuma outra situação ou motivo será concedido o abono de faltas.

O aluno que, por motivo de doença (licença maternidade, afecção congênita,
infecções, traumatismos ou outras condições incompatíveis com a frequência às
atividades escolares), não puder comparecer às aulas ou trabalhos escolares,
poderá ser merecedor de regime especial de estudos, mediante atestado médico a
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ser protocolado na Central de Atendimento ao Aluno, no máximo (cinco), 5 dias após
o início do período de afastamento. A concessão do regime especial de estudos
dependerá da conservação das condições intelectuais e psíquicas necessárias ao
prosseguimento dos estudos e quando o período de afastamento previsto for igual
ou superior a 15 (quinze) dias.

O aluno pode consultar, a partir do 5º dia útil de cada mês, a sua situação de
frequência relativa aos meses anteriores na área de “acesso ao aluno” na internet.

O aluno que não se encontrar regularmente matriculado na disciplina não poderá ser
submetido ao processo de verificação de frequência na mesma. Se o nome do aluno
não constar na listagem de chamada, o mesmo deverá dirigir-se à Central de
Atendimento ao Aluno, para verificar o motivo.

Notando qualquer irregularidade de falta e notas, o aluno deverá procurar
imediatamente o professor da disciplina para, se for o caso, corrigir o engano. Um
registro errado ou incompleto traz grandes prejuízos ao aluno no final do seu curso.
O aluno deve conferir sempre com atenção sua situação acadêmica.

7.5

Matrícula em Disciplina em Dependência e em Adaptação

Denomina-se Disciplina em Dependência aquela na qual o aluno foi reprovado, por
nota ou por frequência e Disciplina em Adaptação, a disciplina a ser cursada pelo
aluno que se submeteu à adaptação curricular e que se encontra em série diferente
daquela que ele está cursando.

Atenção!
 O aluno é responsável pelo cumprimento da disciplina, adequando-se às
ofertas em turmas normais de seu curso ou de outro curso da Instituição;
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 O UNIFEMM oferece a matrícula, fora das ofertas normais, apenas para
aquelas disciplinas cujo número de alunos garanta a viabilidade financeira da
turma;
 As disciplinas que não constem das estruturas curriculares em vigor e que
não serão oferecidas em turmas especiais poderão ser cursadas em outra IES,
após estudo e aprovação pelo coordenador do curso;
 Todo o processo de solicitação de matrícula em dependência / adaptação
(requerimento, acompanhamento, aceite do contrato, emissão do boleto e
efetivação da matrícula) será realizado pela internet na área restrita ao aluno,
dentro do período definido no calendário acadêmico e edital específico.

7.6 Cancelamento da Matrícula de Disciplinas em Dependência ou em
Adaptação

O cancelamento da matrícula de dependência em turma normal pode ser requerido
na Central de Atendimento ao Aluno, obedecido ao prazo definido no Calendário
Acadêmico.

O contrato de matrícula de dependência em turma especial não poderá ser
rescindido.
Cada disciplina em dependência ou em adaptação pode ser cancelada uma única
vez.

7.7 Registro de Diploma

A Secretaria de Registro de Diplomas processará, a partir da solicitação do
formando, a emissão, assinatura e registro do diploma dos graduados no UNIFEMM.
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A solicitação do aluno concluinte deverá ser protocolada na Central de Atendimento
ao Aluno.

Os documentos necessários para emissão do diploma são os mesmos solicitados no
ato da matrícula, cujas cópias devem constar na pasta individual do (a) aluno (a), ou
seja:

- Histórico do Ensino Médio;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Documento de Identidade: RG civil;
- CPF;
- Título Eleitora;
- Comprovante de última votação;
- Documento Militar (para alunos do sexo masculino);

Observações importantes:
 O processo de registro do diploma será interrompido na falta da cópia de
qualquer documento acima listado. No caso de mudança de estado civil ou
emissão de 2ª via de algum destes documentos, o aluno deverá apresentar
cópia do novo documento no momento em que protocolar sua solicitação de
diploma;
 Qualquer incoerência em relação aos dados cadastrais informados pelo (a)
aluno (a) que for percebida no momento da entrega do diploma causará a
retenção do documento para apostilamento da correção necessária no verso
do diploma;
 O prazo para a conclusão do processo de registro do diploma é de um ano e,
para a entrega deste documento, solicitam-se:
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1º) Agendamento de data e horário para recebimento do diploma (ver
abaixo local e telefone da Secretaria de Registro de Diploma);

2º) Apresentação dos seguintes documentos:
- Documento de Identidade atual RG civil
- Nada Consta da Biblioteca
- Nada Consta do Departamento Financeiro;

3º) se o titular do diploma estiver impossibilitado de receber pessoalmente
o documento, deverá outorgar este direito a outrem, mediante procuração
registrada em cartório;

4º) para emissão e registro de 2ª via de diploma, considerar os mesmos
procedimentos e prazos definidos para a primeira via.

7.8 Colação de Grau

A colação de grau é o momento mais esperado pelo aluno, pois compreende-se que
o mesmo desenvolveu as competências e habilidades exigidas no curso escolhido.
O UNIFEMM apresenta dois tipos de colação de grau:
 Colação de Grau Especial: O aluno, após a conclusão do seu curso deve
realizar a solicitação do pedido no site do UNIFEMM, na guia plataforma de
acessos > Colação de grau. O mesmo será orientado quanto às datas da
realização.
 Colação de grau extemporânea: Essa colação diz respeito aos alunos que
desejam realizar a colação fora do prazo estipulado pela secretaria de curso. O
aluno, para realizar a solicitação deste pedido, deve apresentar documentação
comprobatória em que conste a necessidade de colação de grau antes da data
estipulada. Esta possui caráter interno, é oficial, entretanto não é festiva.
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7.9 Transferência Interna de Turno e Turma

O aluno poderá requerer mudança de turno e turma pelo site do UNIFEMM na área
restrita ao aluno, o requerimento será encaminhado para análise da coordenação
e/ou direção do curso.
8 Setor Psicossocial – Serviço Social

8.1 Programa Seletivo de Bolsa Assistencial

As inscrições são realizadas via internet, através do site www.unifemm.edu.br, no
início de cada ano semestre letivo se houver disponibilidade financeira. O aluno préclassificado passará por estudo social (análise documental, entrevista e visita
domiciliar) e, se classificado, será beneficiado com uma bolsa de estudo durante
todo o semestre.

8.2 PROUNI

O UNIFEMM participa do Programa Universidade para Todos- PROUNI, do governo
federal. O PROUNI tem como finalidade conceder bolsas de estudo integrais e
parciais para estudantes de instituições privadas de educação superior. O UNIFEMM
aderiu ao Programa com bolsas de 100%.

9 Setor Financeiro

O valor dos cursos oferecidos pelo UNIFEMM é dividido em 6 (seis) parcelas, sendo
que a primeira parcela deve ser paga no ato da matrícula e, as demais, até o dia 8
de cada mês.

As mensalidades pagas até o 1º dia útil do mês de referência terão desconto de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da mesma.
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O pagamento das parcelas deve ser feito em qualquer banco, via boleto bancário,
até a data de vencimento.

Caso seja de interesse do aluno, ele pode realizar antecipação de seu semestre
letivo, contando com desconto de 12,5%.

Havendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, o aluno pagará, além do
valor principal, multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da parcela, mais
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração (juros “pro rata die”).

Após 30 dias de vencidas, as parcelas deverão ser negociadas com a empresa
terceirizada. Isso acarretará, além dos encargos descritos no parágrafo anterior,
comissão de cobrança.

Para retirar a segunda via dos boletos, acesse o site www.unifemm.edu.br e, em
seguida, clique no botão “boletos” (menu na parte superior direita da página da IES),
e efetue o login no Portal do aluno,

informando sua matrícula e senha. Caso

necessário, o aluno deverá entrar em contato com o Setor Financeiro, para suporte.

É de responsabilidade do aluno manter o seu endereço de residência, eletrônico e
telefônico atualizado, devendo comunicar à Central de Atendimento ao Aluno,
quaisquer alterações.
O UNIFEMM participa do Programas: FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante
de Ensino Superior. Também é parceiro de linhas de financiamento privado, como o
Creditar universitário e Crédito Universitário Bradesco.

Conta ainda com parcerias através de convênios com empresas da cidade e região
na esfera pública e privada, dentre estas a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas,
Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas, Cedro Cacheira e Sodecia.

Todos os descontos e bolsas ofertados pelo UNIFEMM são divulgados em sua
página eletrônica na aba transparência.
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10 Coordenadorias dos Cursos
 Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
Coordenadora: Gracielle Teodora
E-mail: gracielle.costa@unifemm.edu.br
 Curso de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Logística,
Recursos Humanos e Processos Gerenciais
Coordenadora: Luciana Branco Penna
E-mail: luciana.penna@unifemm.edu.br
 Curso de Engenharia Ambiental, Engenharia Metalúrgica
Coordenadora: Janine França Gonçalves
E-mail: janine.franca@unifemm.edu.br
 Curso de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de ProduçãoMecânica
Coordenador: Denise Silva
E-mail: denise.silva@unifemm.edu.br
 Curso de Direito
Coordenadora: Carolina Schettino
E-mail: carolina.schettino@unifemm.edu.br
 Curso de Educação Física
Coordenadora: Dalva Rosa dos Anjos
E-mail: dalva@unifemm.edu.br
 Curso de Ciências Biológicas, Enfermagem
Coordenadora: Gracielle Teodora
E-mail: gracielle.costa@unifemm.edu.br
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 Curso de Pedagogia
Coordenadora: Eliane Machado
E-mail: eliane.machado@unifemm.edu.br
 Curso de Nutrição
Coordenadora: Kiara Diniz
E-mail: kiara.diniz@unifemm.edu.br
 Curso de Gastronomia
Coordenadora: Honorina Grasielle
 Curso de Veterinária
Coordenadora: Patrícia Silveira
E-mail: patrícia.silveira@unifemm.edu.br
 Curso de Estética e Cosmética

11. Telefones e e-mails para contato


Central de Atendimento ao Aluno

Telefone de contato: (31) 2106-2136
E-mail: centraldeatendimento@unifemm.edu.br


Secretaria UNIFEMM EAD

E-mail: secretariaead@unifemm.edu.br
Telefone de contato: (031) 2106-2159 ou ramal 2133
WhatsApp: (31) 9 9151-0609 (só para mensagens)

De segunda-feira a sexta-feira de 09h a 18h.
Telefone: (31) 2106-2106 - ramal - 2159 ou ramal 2133
WhatsApp: (31) 9 9151-0609 (só para mensagens)
E-mail - secretariaead@unifemm.edu.br
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Biblioteca

Telefone de Contato: (31) 2106-2108
E-mail: biblioteca@unifemm.edu.br


Setor Financeiro

Telefones: (31)2106-2125. Ou 2118, ou 2164
WhatsApp: 9 7541-0685
E-mail: financeiro@unifemm.edu.br


Coordenadoria de Registro Acadêmico

Telefone de Contato: (31) 2106-2113
E-mail: ensino@unifemm.edu.br


Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação (Informática)

Telefone de contato: (31) 2106-2145
Atendimento: de segunda a sexta-feira, de 8h a 21h
E-mail: informatica@unifemm.edu.br


Assistência Psicossocial - Serviço Social

Telefone de Contato: (31) 2106-2136
E-mail: servicosocial@unifemm.edu.br


Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

Telefone de Contato: (31) 2106-2102
Atendimento: de segunda a sexta-feira, de 10h a 20h
E-mail: programapos@unifemm.edu.br
Local: Subsolo do prédio da Biblioteca


Secretaria dos cursos presenciais

Telefone de contato: (31) 2106-2111
E-mail: secretariacursos@unifemm.edu.br
WhatsApp: (31) 9 7541-0673
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Setor de Atividades Complementares, Estágio e TCC

Telefone de contato: (31) 2106-2106 – ramal 2194
E-mail: nucleodecarreiras@unifemm.edu.br


Núcleo de Prática Jurídica - NPJ

Telefone de contato: (31) 2106-2106 – ramal 2141
E-mail: npj@unifemm.edu.br


Secretaria de Registro de Diploma

Telefone de contato: (31) 2106-2146
Atendimento: segunda a sexta - 10h a 19h
E-mail: registrodiploma@unifemm.edu.br


Atendimento do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ

Realizados nas salas: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e17 no Prédio Buriti
De segunda a sexta: 8h a 18h30
Telefone de contato: (31) 2106 2141
WhatsApp: (31) 995375937
E-mail: npj@unifemm.edu.br; npjenvia@unifemm.edu.br


Atendimento do Tribunal Regional do Trabalho:

Realizado na sala 07 do NPJ - Prédio Buriti
De segunda a sexta-feira, de 12 a 18h


Atendimento do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de

Sete Lagoas:
Realizado na sala 06 do NPJ - Prédio Buriti
De segunda a sexta-feira, de 12 a 18h
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