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APRESENTAÇÃO  

 

Prezado aluno,  

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

Estamos felizes em fazer parte da 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2106  

 

Para acessar o site do Unifemm, aponte a câmera do seu smatphone no Qr Code ao lado  

http://www.unifemm.edu.br/


 

 

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.  

 

 



 

 

Preparamos um pequeno vídeo para que você conheça mais sobre o UNIFEMM 

EAD: 

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2159 ou 2133  

E-mail: secretariaead@unifemm.edu.br 

Para acessar o EAD UNIFEMM, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code ao lado  

https://drive.google.com/file/d/1d3_kQFdgU-

7m728Liv1hOHPGpYd17F0D/view?usp=sharing 



 

 

3 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 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. 

Preparamos um pequeno vídeo para que você conheça 

um pouco mais sobre a emissão de documentos:  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3

G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

 

Contatos:  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

4 UNIFEMM VIRTUAL  

Para acessar a plataforma virtual, primeiramente, entre no site do UNIFEMM:  

 

Na parte superior do site, é possível visualizar o botão “Acesso Rápido”. Clique 

nele e, em seguida, no UNIFEMM VIRTUAL, conforme tela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Preparamos um pequeno vídeo para que você conheça um pouco mais sobre o 

gerenciamento de informações do UNIFEMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Avaliações  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3

G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

 

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2145  

E-mail: informatica@unifemm.edu.br 

Para acessar o portal virtual UNIFEMM, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code ao lado  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
mailto:informatica@unifemm.edu.br


 

 

 

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. 12  

→ 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.  

Preparamos um pequeno vídeo que você conheça mais a secretaria dos cursos:  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67Nn

BWxU 

 

  

 

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2111 

 

Para acessar a aba “alunos” no site do Unifemm, aponte a câmera do seu smatphone no Qr Code ao lado  

. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

 

6 SERVIÇOS  

6.1 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. 

Para que você conheça mais sobre o núcleo, preparamos esse pequeno vídeo 

para você: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Biblioteca  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3

G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

 

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2156 

WhatsApp: (31) 97541 – 0673 

E-mail: poliana.oliveira@unifemm.edu.br  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

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

1200 m². Atende a, aproximadamente, três mil usuários inscritos, realizando 

empréstimos e renovações de até 400 obras/dia. 

O acervo atualizado e em constante ampliação é composto de aproximadamente 

cem mil volumes entre livros, periódicos, folhetos, teses, dissertações, TCCs, 

hemeroteca, DVDs, CDs entre outros, destinados a todos os alunos.  

Para que você conheça mais sobre a biblioteca, preparamos esse pequeno vídeo 

para você: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Laboratórios  

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2108 

E-mail: biblioteca@unifemm.edu.br 

Para acessar a página da biblioteca no site do Unifemm, aponte a câmera do seu smatphone no Qr Code ao lado.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMj

PN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

mailto:biblioteca@unifemm.edu.br
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

O Centro Universitário de Sete Lagoas disponibiliza para os 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 cientifica.  

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 no total. São eles:  

→ Laboratório de Anatomia; 

→ Laboratório de Biologia Geral;  

→ Laboratório de Química e Bioquímica; 

→ Laboratório de Química Geral;  

→ Laboratório de Fisiologia;  

→ Laboratório de ETPS (simulação); 

→ Laboratório de Técnica Dietética;  

→ Laboratório de alimentos.  

Preparamos um pequeno vídeo para que você conheça 

um pouco mais sobre um deles, o laboratório de biologia 

geral.  

 

 

 

  

 

 

 

 

7 Núcleo de Carreiras: Atividades Acadêmicas, Estágio e Trabalho de  

 

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2106 

 

Para conhecer mais sobre os nossos laboratórios, aponte a câmera do seu smartphone no QR Code ao lado 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G

2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

7 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; 

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 que você conheça mais sobre o núcleo, 

preparamos esse pequeno vídeo para você: 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3

G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

 

7.1 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. 

Preparamos um pequeno vídeo para que conheça um pouco mais sobre as 

atividades completares:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2102 

E-mail: karina.moura@unifemm.edu.br 

Para acessar a aba de atividades complementares no site UNIFEMM, aponte a câmera do seu smartphone no QR Code ao lado 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjP

N3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

mailto:karina.moura@unifemm.edu.br
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

7.2  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). 

Para que você conheça mais sobre o núcleo, 

preparamos esse pequeno vídeo para você: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2141 

E-mail: npj@unifemm.edu.br 

Para acessar o portal do NPJ, aponte a câmera do seu smartphone no QR Code ao lado 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjP

N3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

mailto:npj@unifemm.edu.br
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

8 Ouvidoria UNIFEMM 

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.  

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. 

Para que você conheça mais sobre o setor de comunicação do UNIFEMM, 

preparamos esse pequeno vídeo para você. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Setor Psicossocial – Serviço Social  

 

9.1 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 pré-classificado passará por estudo social (análise documental, entrevista 

e visita domiciliar) e, se classificado, será beneficiado com uma bolsa de estudo 

durante todo o semestre.  

9.2 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%. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2

FPk7Zyezdt67NnBWxU 

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2141 

 

Para acessar o site do UNIFEMM, aponte a câmera do seu smartphone no QR Code ao lado 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU
https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3G2FPk7Zyezdt67NnBWxU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qRl3PdGMjPN3

G2FPk7Zyezdt67NnBWxU 

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2106 

 

Para acessar o site do UNIFEMM, aponte a câmera do seu smartphone no QR Code ao lado 
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10 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.  

O pagamento das parcelas deve ser feito em qualquer banco, via boleto 

bancário, até a data de vencimento.  

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. 

Preparamos um pequeno vídeo para que você conheça mais sobre o setor:  

 

 

 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NoT66_y6IT6mPjDQTc

wm7ISWPa1vyWqp/view?usp=sharing 

Contatos:  

Telefone de contato: (31) 2106 – 2125 ou 2164 

 

Para acessar o site do UNIFEMM, aponte a câmera do seu smartphone no QR Code ao lado 
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Perguntas

Frequentes



Financeiro 

 

1) Meu boleto em atraso, o que posso fazer? Continuarei com o desconto? 

2) O UNIFEMM possui alguma renegociação de dívida (Boletos em atraso)?  

3) Gostaria de realizar o pagamento do meu semestre por completo? 

4) Há algum desconto na mensalidade se for pago em alguma determinada data? 

5) No processo de rematrícula, há algum desconto? 

6) Cada disciplina possui um valor diferente? 

7) O UNIFEMM possui financiamento estudantil? 

8) Estou inadimplente e quero negociar minha dívida, o que fazer? 

 

Núcleo de TCC 

 

1) O que é o trabalho de conclusão de curso? 

2) Como me matricular em TCC 1 e TCC2? 

3) Como escolho meu orientador de TCC 2? 

4) Como cadastrar o orientador na plataforma? 

5) Não estou conseguindo contato com meu orientador, o que fazer? 

6) Posso trocar de orientador? 

7) Posso trocar o tema do meu trabalho? 

8) Como posso ver o cronograma de defesas das bancas de TCC? 

9) Fui reprovado em TCC 1 posso fazer TCC 2? 

10) Existe exame especial para o TCC? 



Serviço Social 

 

1) Quais são os tipos de Bolsa assistencial que o UNIFEMM Oferta? 

2) O que é o PROUNI (Programa Universidade para Todos)? 

3) Como recorrer da análise socioeconômica? 

 

Setor de Estágio 

 

1) O que é o estágio? 

2) O que é necessário para que o aluno possa realizar estágio? 

3) Qual é o tempo máximo de estágio? 

4) Existe um tempo mínimo para realização do estágio? 

5) É possível prorrogar o estágio? 

6) Qual a carga horária semanal máxima de Estágio? 

7) Quais são os documentos necessários para início de Estágio? 

8) Onde encontrar os documentos em relação ao estágio?  

9) Quais cuidados principais devo tomar ao preencher alguma documentação de estágio? 

10) Onde entregar os documentos?  

11) Onde devo retirar os documentos depois de assinados pelo UNIFEMM? 

12) Quais são os prazos para entrega de documentos de estágio? 

13) É possível o uso de modelos de documentação fora do padrão UNIFEMM? 

14) A entrega dos documentos de estágio ao Núcleo é garantia de que eles serão assinados? 

15) O estágio pode ser encerrado antes do prazo previsto no Termo de Compromisso?   

16) Houve alguma alteração no estágio depois da assinatura do TCE, o que devo fazer? 



17) O que é o Sistema de Gestão de Estágio (SGE)? 

18) A que terei acesso no SGE? 

19) Quais são os tipos de Estágio? 

20) Há outras diferenças entre estágio obrigatório e não obrigatório?   

21) Posso começar o estágio obrigatório em qualquer período do curso? 

22) Já fiz estágios não obrigatórios. Preciso fazer o Estágio Obrigatório? 

23) Já trabalho na área do meu curso, posso ser dispensado do estágio? 

24) O que preciso fazer para solicitar a convalidação das minhas atividades profissionais atuais? 

25) Posso solicitar a convalidação de atividades profissionais já encerradas? 

26) Comecei um estágio não-obrigatório e agora quero usar uma parte da carga horária para 

Estágio Curricular Supervisionado (Estágio Obrigatório), é possível? 

27) Posso solicitar a formalização de estágio obrigatório depois do estágio encerrado? 

28) Posso realizar estágio curricular supervisionado (Estágio Obrigatório) sem estar matriculado? 

29) Para ser aprovado no Estágio Curricular Supervisionado basta cumprir a carga horária? 

30) O estágio pode ser usado como Atividade Complementar?  

31) Como é feita o acompanhamento do estágio? 

32) Estágio é uma forma de Emprego? 

33) Não estou matriculado nesse momento e/ou já me formei, posso fazer estágio? 

34) O Agente de Integração pode substituir a Concedente de Estágio no TCE? 

 
 

 

 

 



Secretaria de Cursos 

 

1) O que é estudo dirigido, e como solicitar? 

2) O que é adaptação de carga horária e como solicitar? 

3) Minha nota não foi lançada ou está incorreta, o que fazer? 

4) Meu professor, não lançou faltas, como fazer? 

5) Me ausentei das aulas em razão de atestados médicos, vou receber faltas? 

6) Estou afastado, por mais de 15 dias, das atividades acadêmicas em razão de atestado. 

7) Como solicitar revisão de análise curricular? 

8) O que é turma especial, e como solicitar? 

9) Como faço para marcar um horário com a coordenação de curso?   

10) CENUTRI: Como posso agendar um horário?   

11) Me ausentei das aulas em razão de atestados médicos, vou receber faltas?  

 

Setor de Informática 

 

1) Esqueci minha senha de acesso ao portal acadêmico, como posso recuperá-las? 

2) Como faço para acessar minhas notas? E minhas faltas? 

3) Onde consigo entrar no portal SIA do UNIFEMM? 

4) Onde consigo acessar o link da aula ao vivo do professor (a)? 

5) Ainda não tenho e-mail institucional, como posso requerer? 

6) O que o ambiente virtual de aprendizagem? Como acessá-lo? 

7) O que é o SIA? 

8) Quais requerimentos estão disponíveis no SIA? 



Departamento de Ensino 

1) Como realizar minha rematrícula em cursos presenciais? 

2) Meu histórico está com problemas, como posso atualizá-lo? 

3) Como posso realizar retorno ao curso? 

4) Como posso solicitar dispensa de disciplina já cursada? 

5) Como cursar disciplina isolada em outro curso? 

6) Como posso solicitar reembolso (matricula / rematrícula)? 

7) Conclui meu curso e preciso colar grau antes da data prevista no calendário acadêmico. 

8) Como emitir declaração de matrícula? 

9) Como posso retirar o meu diploma? 

10) O que é preciso para solicitar colação de grau e quando devo fazer isso? 

11) Quero acrescentar disciplinas na minha matrícula, como fazer? 

12) Como excluir disciplinas da minha matrícula? 

13) Após o pagamento do boleto, quando receberei o meu contrato acadêmico? 

14) O que é a matrícula por disciplina? 

15) O que são créditos em relação às disciplinas? 

16) Vou me formar é preciso cursar menos de 16 créditos, como fazer minha matrícula? 

17) Quero me transferir para o UNIFEMM, o que devo fazer? 

18) Quero cursar disciplina isolada no UNIFEMM, o que devo fazer? 

19) Não posso comparecer ao UNIFEMM para buscar o meu diploma, outra pessoa pode fazer? 

20) Não tenho recebido e-mails ou mensagens do UNIFEMM, como conferir se meus dados? 

21) Como atualizar e conferir meu cadastro para receber e-mails ou mensagens do UNIFEMM? 



Projeto comunidade Acadêmica Online 

 

Financeiro 

1.      Meu boleto em atraso, o que posso fazer? Continuarei com o desconto? 
 
Os descontos ofertados pelo UNIFEMM são condicionados ao pagamento em dia! 
Caso o boleto tenha até 30 dias de vencido, o aluno poderá realizar o pagamento do 
próprio boleto. 
Ao realizar o pagamento, o sistema bancário fará as devidas correções de multa e juros. 
Caso o aluno precise, esta parcela pode ser paga por cartão de crédito, basta fazer 
contato com o setor financeiro da IES: 
 
Telefone: (31) 2106-2125 e (31) 2106-2164. 
Whatsapp: (31) 9 7541-0685 
E-mail: financeiro@unifemm.edu.br 
 
Caso o boleto esteja vencido a mais de 30 dias, automaticamente o grupo Raydan 
(Empresa Negociação) fará contato para oferecer uma proposta de negociação, mas 
caso o aluno queira antecipar este contato, pode utilizar dos seguintes meios: 
 
Telefone: 08007456300 (selecionar a opção 2) 
Whatsapp: (31) 9 9233-1770 
E-mail: atendimento@negociarmensalidades.com.br 
Ou pode acessar a plataforma : <https://www.negociarmensalidades.com.br 
 
 
2.       O UNIFEMM possui alguma renegociação de dívida (Boletos em atraso)? 
Como funciona (Passo a passo)? 
 
Os descontos ofertados pelo UNIFEMM são condicionados ao pagamento em dia. 
Caso o boleto tenha até 30 dias de vencido, o aluno poderá realizar pagamento do 
próprio boleto, ao realizar o pagamento o sistema bancário fará as devidas correções 
de multa e juros. Caso o aluno precise, esta parcela pode ser paga por cartão de 
crédito, basta fazer contato com o financeiro da IES: 
 
Telefone: (31) 2106-2125 e (31) 2106-2164. 
Whatsapp: (31) 9 7541-0685 
E-mail: financeiro@unifemm.edu.br 
 
Caso o boleto esteja vencido a mais de 30 dias, automaticamente o grupo Raydan fará 
contato para oferecer uma proposta de negociação, mas caso o aluno queira antecipar 
este contato, pode utilizar dos seguintes meios: 
 
Telefone: 08007456300 ( selecionar a opção 2) 
Whatsapp: (31) 9 9233-1770 
E-mail: atendimento@negociarmensalidades.com.br 
Ou pode acessar a plataforma : <https://www.negociarmensalidades.com.br 
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3.       Gostaria de realizar o pagamento do meu semestre por completo, seria 
possível isso? Como funciona o atendimento? 
 
O aluno pode sim realizar a antecipação total do semestre! 
 Para este procedimento é necessário fazer contato com o financeiro da IES de forma 
que seja lançado o devido desconto exclusivo para quem opta por essa modalidade de 
pagamento, sendo este desconto referente ao 2º/2021 o valor de 10%. 
Lembrando que o aluno pode fazer a antecipação por boleto (via única) ou cartão de 
crédito em até 6x sem juros. 
Mas atenção!  
A solicitação da antecipação do semestre deve acontecer no ato da 
matrícula/rematrícula, pois só terá validade se for adicionado às 6 parcelas. 
 
 
4.       Há algum desconto na mensalidade se for pago em alguma determinada 
data? 
 
Há sim! 
Nas seguintes situações: 
 

 Calouros 2º/2021: Desconto válido até o dia 8 de cada mês,sendo: 
o 50% para os alunos que se matricularam até 15/07; 
o 45% para aqueles que se matricularam até 31/07; 
o 40% para aqueles que se matricularam do dia 01/08/2021 em diante. 

 Veteranos 2º/2021: Desconto válido até o dia 8 de cada mês, sendo: 
o 45% para os alunos que se matricularam até 31/07; 
o 40% para aqueles que se matricularam do dia 01/08/2021 em diante. 

 
Atenção!!! 
 

 O percentual para o curso de medicina veterinária é de 34%; 
 Para os cursos de Educação Física e Ciências Biológicas, não foi 

ofertado desconto; 
 Caso seja aluno Pravaler, seu percentual de desconto será de 25%. 

 
 
5.       No processo de rematrícula, há algum desconto? 
 
Há sim! 
Nas seguintes situações: 
 

 Calouros 2º/2021: Desconto válido até o dia 8 de cada mês,sendo: 
o 50% para os alunos que se matricularam até 15/07; 
o 45% para aqueles que se matricularam até 31/07; 
o 40% para aqueles que se matricularam do dia 01/08/2021 em diante. 

 Veteranos 2º/2021: Desconto válido até o dia 8 de cada mês, sendo: 
o 45% para os alunos que se matricularam até 31/07; 
o 40% para aqueles que se matricularam do dia 01/08/2021 em diante. 

 
Atenção!!! 
 



 O percentual para o curso de medicina veterinária é de 34%; 
 Para os cursos de Educação Física e Ciências Biológicas, não foi 

ofertado desconto; 
 Caso seja aluno Pravaler, seu percentual de desconto será de 25%. 

 
 
6.       Cada disciplina possui um valor diferente? 
 
Sim! 
 O UNIFEMM inovou seu processo de rematrícula no 2º/2021! 
Agora o aluno pode escolher as disciplinas que deseja cursar levando em consideração 
a oferta do período. 
Para concretizar este processo foi atribuído um valor a cada disciplina. 
Para consulta, basta fazer contato com o setor financeiro ou Central de atendimento. 
 
Financeiro: 
Telefone: (31) 2106-2125 e (31) 2106-2164. 
Whatsapp: (31) 9 7541-0685 
E-mail: financeiro@unifemm.edu.br 
 
Central: 
Telefone: (31) 2106-2188. 
E-mail: centraldeatendimento@unifemm.edu.br 
 
7.  O UNIFEMM possui financiamento estudantil? 
 
Sim, atualmente trabalhamos com: 
 
FIES: Válido para graduação Presencial; 
Bradesco Universitário: Válido para graduação Presencial; 
Creditar Universitário: Válido para graduação Presencial, pós-graduação e mestrado; 
Santander Universitário: Válido para pós-graduação e mestrado. 
 
8.  Estou inadimplente e quero negociar minha dívida, o que fazer? 
 
Caso o boleto tenha até 30 dias de vencido, o aluno poderá realizar pagamento do 
próprio boleto. Ao realizar o pagamento o sistema bancário fará as devidas correções 
de multa e juros. Caso o aluno precise, esta parcela pode ser paga por cartão de 
crédito, basta fazer contato com o financeiro da IES: 
 
Telefone: (31) 2106-2125 e (31) 2106-2164. 
Whatsapp: (31) 9 7541-0685 
E-mail: financeiro@unifemm.edu.br 
 
Caso o boleto esteja vencido a mais de 30 dias, automaticamente o grupo Raydan fará 
contato para oferecer uma proposta de negociação, mas caso o aluno queira antecipar 
este contato, pode utilizar dos seguintes contatos: 
 
Telefone: 08007456300 ( selecionar a opção 2) 
Whatsapp: (31) 9 9233-1770 
E-mail: atendimento@negociarmensalidades.com.br 
Ou pode acessar a plataforma : <https://www.negociarmensalidades.com.br> 
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Núcleo de TCC 

1. O que é o trabalho de conclusão de curso? 
 
TCC é um nome genérico, utilizado para designar o trabalho de fechamento de 
curso, que pode ser uma monografia, um artigo, entre outros, dependendo do 
que determina o Projeto Pedagógico do seu curso. 
O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser uma atividade de síntese, 
integração de conhecimento científico e consolidação de métodos e metodologias 
de pesquisa científica, em que o estudante demonstra capacidade de aplicação 
das competências e habilidades adquiridas previstas no Projeto Pedagógico do 
Curso, constituindo-se num trabalho escrito sobre tema específico pertinente ao 
respectivo curso de graduação.  
Trata-se de uma etapa fundamental na sua formação acadêmica e também de 
uma excelente oportunidade de concretização das competências relacionadas ao 
método científico, que pode culminar, por exemplo, com a publicação do Trabalho. 
Refere-se à 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.  
 
2. Como me matricular em TCC 1 e TCC2? 
 

O aluno deverá se matricular através do sistema SIA UNIFEMM ou solicitando 
também através do e-mail da Central de atendimento 
(centraldeatendimento@unifemm.edu.br), mencionando nome completo, 
matrícula e curso. 
Reforçando que, a disciplina de TCC2 é dependente do TCC1, sendo 
imprescindível a matrícula na disciplina de TCC1, para realização da disciplina de 
TCC2. 
 
3. Como escolho meu orientador de TCC 2? 

Cada aluno conta com o apoio de um Professor Orientador. Esse professor deve 
ter formação e/ou experiência na área do tema de interesse do aluno, bem como 
sua linha temática e o que será proposto para a elaboração do Trabalho. Cabe ao 
Orientador dar as diretrizes para pesquisa do referencial teórico e para escolha 
da metodologia adequada para cada tipo de trabalho, bem como dar o suporte 
técnico necessário para formulação do Projeto. Procure um professor que tenha 
afinidade ao seu tema, exponha seu projeto e aguarde posicionamento positivo 
de sua orientação. 

4. Como cadastrar o orientador na plataforma? 

No site UNIFEMM, alunos e Portal TCC (matrícula e senha), você terá acesso à 
Plataforma de TCC. Após consultar o possível orientador sobre disponibilidade e 
apresentar o tema escolhido, o aluno deve cadastrar seu trabalho na Plataforma 
de TCC, informando o tema, linha temática, breve resumo e o orientador 
previamente acertado. 

 

mailto:centraldeatendimento@unifemm.edu.br


5. Não estou conseguindo contato com meu orientador, o que fazer? 

Entre em contato com o Núcleo de TCC, para verificar com o orientador 
escolhido, o que está ocorrendo. 

Contato: (31) 2106-2122, WhatsApp (31) 9.8623-2348. 

 E-mail: nucleodecarreiras@unifemm.edu.br 

6. Posso trocar de orientador? 

Mudança de orientador deverá sempre ser previamente solicitada ao Núcleo de 
TCC. Para protocolar essa alteração no Núcleo de TCC, solicita-se o Modelo de 
Solicitação de Mudança de Orientador, onde seu orientador anterior e novo 
deverão assinar  o termo e após, o aluno envia para o Núcleo de TCC devidamente 
assinado. Esse modelo, está disponível também no site UNIFEMM, Alunos, 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

7. Posso trocar o tema do meu trabalho? 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2) será obrigatoriamente executado a 
partir do TCC1 aprovado. A troca do tema poderá ser realizada, desde que 
apresentado um novo projeto com o novo tema escolhido, dentro do prazo 
estipulado no calendário de TCC do semestre letivo. 
 
8. Como posso ver o cronograma de defesas das bancas de TCC? 

O setor de Núcleo de TCC, enviará o Cronograma geral de bancas de TCC do 
semestre letivo, via e-mail para os alunos que estão matriculados na disciplina. Além 
disso, os demais alunos da IES, também terão acesso a defesas para fins de horas 
acadêmicas, através do site UNIFEMM, Alunos > Trabalho de Conclusão de Curso > 
Defesas de TCC. 

9. Fui reprovado em TCC 1 posso fazer TCC 2? 

Não! 

A aprovação do Projeto na disciplina de TCC1 é condição necessária para a 
Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme determina o 
Regulamento de Atividades de TCC. O TCC deve ser elaborado a partir do projeto 
previamente aprovado.  

10. Existe exame especial para oTCC? 

Em caso de TCC1, como ocorre nas demais disciplinas, o aluno que não obtiver 
o mínimo de 60,0 (sessenta) pontos nas apresentações de 1 a 3 poderá requerer 
a 2ª Época, desde que tenha totalizado pelo menos 30,00 (trinta) pontos na 1ª e 
2ª apresentações. Neste caso, a avaliação 2ª Época substituirá exclusivamente a 
nota obtida na 3ª apresentação. Já, TCC2, não há exame especial ou 2ªÉpoca. 
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Serviço Social 
 

1.  Quais são os tipos de Bolsa assistencial que o Unifemm Oferta? 
 
São dois tipos de bolsas:  
Bolsa Assistencial (se houver disponibilidade financeira); 
PROUNI - Programa Universidade para Todos  
 
 

2. O que é o PROUNI (Programa Universidade para Todos)? 
 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) do Ministério da Educação foi criado 
em 2005. Este, é um programa de inclusão social que oferece bolsas de estudos 
integrais e parciais de 50% para os candidatos em instituições de ensino superior 
particulares. 
No caso do UNIFEMM as bolsas são somente integrais (100%). 
Para concorrer a essa modalidade de bolsa o candidato deve ter estudado todo o ensino 
médio em escola pública ou escola particular com 100% de bolsa e ter feito o ENEM do 
ano anterior com média de no mínimo 450 pontos e não ter zerado sua redação. 
Após aquisição da bolsa, no decorrer do curso, o candidato deverá manter 75% de 
aproveitamento acadêmico da grade curricular. Caso a média seja mantida, a bolsa será 
válida por todo o curso. 
 

3. Como recorrer da análise socioeconômica? 
 

Caberá recurso no prazo de 3 dias úteis,  após a divulgação da lista dos pré-
classificados, devendo para isso o candidato apresentar argumentos e documentos que 
julgar pertinentes aos profissionais do serviço social pelo endereço 
eletrônico servicosocial@unifemm.edu.br . 
 
 

Setor de Estágio 
 

1. O que é o estágio? 
 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante. O 
Estágio é regido pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, complementada 
pelo Regulamento de Estágio do Centro Universitário de Sete Lagoas - 
UNIFEMM, aprovado pela Portaria do Conselho Acadêmico Administrativo 
Superior – CAAS N 001/2018 de 05 de dezembro de 2018. 

 

2. O que é necessário para que o aluno possa realizar estágio? 
 

 Estar matriculado e ser frequente. 
 Celebrar o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) entre o estudante, 

a parte concedente do estágio e a Instituição de Ensino;  
 Que as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de 

compromisso sejam compatíveis. 
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 Apresentação da documentação prevista no Regulamento de Estágio à 
Central de Práticas Profissionais, conforme os prazos nela estabelecidos. 

 

3. Qual é o tempo máximo de estágio? 
 

A duração do estágio, na mesma concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário com deficiência, bem como em casos de 
Estágio Obrigatório.  

 

4. Existe um tempo mínimo para realização do estágio? 
 

A Lei 11.788 não define tempo mínimo para realização do estágio, nem carga 
horária mínima.  Entretanto, os projetos pedagógicos dos cursos ou legislações 
específicas de algum curso podem impor certas restrições. Cada curso tem uma 
carga horária mínima de estágio supervisionado obrigatório.  

 

5. É possível prorrogar o estágio? 
 

Sim, é possível estender o período de vigência previsto no Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE), desde que no total não ultrapasse dois anos. A 
prorrogação do período de vigência pode ser feita por assinatura de um Termo 
Aditivo.  Nesse caso, o Termo Aditivo deve ser compatível com o Termo de 
Compromisso. Em especial, a data de início de vigência do aditivo deve ser 
imediatamente posterior ao fim de vigência do termo a que se refere.  

 

6. Qual a carga horária semanal máxima de Estágio? 
 

A Carga horária diária de estágio deve ser no máximo de 6 horas e a carga 
horária semanal, no máximo 30 horas. Já, a carga horária mínima é de 6 horas 
por dia e 20 horas semanais.  

 

7. Quais são os documentos necessários para início de Estágio? 
 

  Convênio com a Concedente de Estágios e Ficha cadastral para 
oferecer estágio deve ser celebrado um Convênio de Estágio entre a 
concedente e a Instituição de Ensino.  O convênio é feito por concedente 
e caso uma determinada concedente já seja conveniada e o convênio 
esteja vigente não será necessário novo convênio. Além dos 
profissionais que tenham CNPJ cadastrado, os Profissionais Liberais, 
também podem formalizar parceria de convênio de estágio com 
UNIFEMM. 
 

 Termo de Compromisso de Estágio (TCE). 



É um acordo entre Estudante, Concedente do estágio e Instituição de 
Ensino e prevê as condições de adequação do estágio à proposta 
pedagógica do curso e ao horário e calendário escolar. 

O termo de compromisso deverá ser firmado por três partes: o estagiário, 
o(s) representante(s) legal(is) da parte concedente e a Instituição de 
Ensino. O termo, tem duas modalidades: Termo de compromisso de 
Estágio Obrigatório e o Não Obrigatório. 

 

  Plano de Atividades: Compõe o Termo de Compromisso e deve 
descrever as atividades que serão executadas pelo estagiário sob 
supervisão de profissional habilitado, bem como anexa juntamente ao 
Termo de prorrogação de estágio em casos de alterações de supervisor 
de estágio e atividades. 

 

8. Onde encontrar os documentos em relação ao estágio?  
 

Os modelos de documento no padrão UNIFEMM estão disponíveis no Sistema 
de Gestão de Estágio (SGE).  Alguns desses documentos (Termos de 
Compromisso e Planos de Atividades) podem ser preenchidos online, trazendo 
maior rapidez e eficiência ao processo. O sistema SGE, está disponível no site 
UNIFEMM, aluno, Alunos UNIFEMM e Central de Estágio. 

 

9. Quais cuidados principais devo tomar ao preencher alguma documentação 
de estágio? 
 

  Os documentos devem ser entregues em vias idênticas e originais. 
  Os documentos não podem conter rasuras. 
  A data de início da vigência a que se refere o documento não pode ser 

posterior a data de assinatura do mesmo.  
  Verifique, antes da entrega, se a documentação está completamente 

preenchida e sem erros no preenchimento.  
  Para sua maior segurança dê um visto na lateral das folhas não 

assinadas da documentação.  
 

 

 

 

10. Onde entregar os documentos?  
 

Os documentos deverão ser entregues de 2ª a 6ª feira, de 11h as 20h, na Central 
de Práticas Profissional (Núcleo de Carreiras), localizado ao lado da Central de 
Atendimento do prédio Pequizeiro. No ato da entrega você receberá um 
protocolo de comprovação da entrega. Guarde-o para sua segurança e para 
acompanhamento do processo de assinatura.  



 

11. Onde devo retirar os documentos depois de assinados pelo UNIFEMM? 
 

Os documentos deverão ser retirados no Núcleo de Carreiras, localizado ao lado 
da Central de Atendimento do prédio Pequizeiro de 2ª a 6ª feira, de 11h as 20h, 
num prazo máximo de 5 (CINCO) dias da liberação dos mesmos.   

 

12. Quais são os prazos para entrega de documentos de estágio? 
 
Os documentos devem ser entregues dentro dos prazos previstos nos períodos 
de vigência. Assim, por exemplo, um documento cuja vigência se inicia em 
30/06/2021 não deve ser entregue em data posterior a essa.  

Recomenda-se que os documentos necessários para início ou renovação de 
estágio sejam entregues com pelo menos 5 (Cinco) dias de antecedência do 
início previsto para o Estágio, pois em caso de alguma incorreção no 
preenchimento ele poderá ser refeito a tempo.  

 

13. É possível o uso de modelos de documentação fora do padrão UNIFEMM? 
 

Sim, mas neste caso, a documentação passará por avaliação para verificar se o 
documento está em acordo com a Lei 11.788 e com a política de estágios do 
UNIFEMM.  Preferencialmente, opte pelo uso dos documentos no modelo 
UNIFEMM, pois isso pode tornar mais rápida a aprovação dos documentos.  

 

14. A entrega dos documentos de estágio ao Núcleo de Carreiras do UNIFEMM 
é garantia de que eles serão assinados? 
 

Não. Os documentos serão assinados somente se estiverem com 
preenchimento correto, sem rasuras, em vias originais, dentro dos prazos 
exigidos pelo UNIFEMM e em acordo com o exigido pela Lei 11.788 e com o 
projeto pedagógico do respectivo curso do aluno e outras normas estabelecidas 
pelo UNIFEMM.  

 

  

15. O estágio pode ser encerrado antes do prazo previsto no Termo de 
Compromisso?   
 

Sim, o Termo de Compromisso de Estágio pode ser rescindido antes do seu 
término, por iniciativa da Concedente ou do Estagiário, desde que seja 
formalizado o distrato e em acordo com o que determina o Termo de 
Compromisso.  O UNIFEMM também poderá rescindir o TCE caso seja 
identificada qualquer irregularidade no cumprimento das condições 
preestabelecidas para o estágio.  



 

16. Houve alguma alteração no estágio depois da assinatura do TCE, o que 
devo fazer? 
 

Mudanças no que está previsto no TCE e no Plano de Atividades devem ser 
imediatamente notificadas ao Núcleo de Carreiras.  Prorrogação de prazo, 
mudança de horário, do valor da bolsa, do supervisor na concedente ou das 
atividades a serem realizadas devem ser formalizadas por meio de um Aditivo 
ao TCE, a ser avaliado pelo Núcleo de Carreiras e, se de acordo, assinado pela 
IES.  Se o estágio for interrompido antes do prazo final estipulado pelo TCE, 
deve ser providenciado um Distrato, a ser entregue ao Núcleo de Carreiras.  Para 
aditivos ou distratos a entrega deve ser feita antes do início da vigência e sua 
validade fica condicionada ao aceite e assinatura pelo UNIFEMM. 

 

17. O que é o Sistema de Gestão de Estágio (SGE)? 
 

O Sistema de Gestão de estágio (SGE) foi implantado no UNIFEMM a partir do 
2º semestre de 2012, com a finalidade de facilitar o acesso a documentação e o 
fluxo desta.  O SGE está disponível na página do UNIFEMM na área do aluno, 
clicando em “Núcleo de Carreiras” e, em seguida, “Acesso ao SGE”.   O acesso 

é feito utilizando-se o número de matrícula do aluno e a mesma senha utilizada 
no Sistema Acadêmico.  

 

18. A que terei acesso no SGE? 
 

 Aos modelos de documentos necessários para início do estágio (Convênio, 
Termo de Compromisso e Plano de Atividades). 

 Aos demais modelos de documento necessários: Aditivo, Distrato, etc. 
 À relação de empresas e instituições conveniadas com o UNIFEMM para 

concessão de estágio.  
 Às vagas de estágio disponíveis para seu curso. 
 Ao acompanhamento de seu pedido de assinatura de documentos de 

estágio, verificando se a documentação já se encontra disponível ou não e 
se houve alguma incorreção nos documentos entregues.  

 Aos modelos de formalização de estágio obrigação e convalidação das 
atividades profissionais. 

 

 

 

19.  Quais são os tipos de Estágio? 
 

A lei 11.788 estabelece basicamente dois tipos de estágio: Obrigatório e não 
obrigatório. Estágio obrigatório é aquele que consta na estrutura curricular, e se 
não for realizado inviabiliza a colação de grau.  Estágio não obrigatório, ou 



extracurricular, como era conhecido anteriormente, tem o objetivo de 
complementar a formação profissional e é opcional.  

 

20. Há outras diferenças entre estágio obrigatório e não obrigatório?   
 

Há algumas especificidades. Por lei, apenas no caso de estágio não obrigatório 
é compulsória a concessão de bolsa e auxílio transporte. No caso do obrigatório, 
esses benefícios são opcionais.  Apesar dessa diferença, nos dois casos os 
estágios devem ser supervisionados, acompanhados por um profissional da 
área.  

 

 

21. Posso começar o estágio obrigatório em qualquer período do curso? 
 

Em alguns casos, por força das diretrizes curriculares e/ou de determinações de 
órgão de representação profissional, como o CREA, CONFEA e OAB, o estágio 
obrigatório só pode ocorrer a partir de certo período do curso, conforme definido 
nos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

 

22. Já fiz estágios não obrigatórios. Preciso fazer o Estágio Obrigatório? 
 

Sim, o Estágio Obrigatório é um componente curricular indispensável para 
integralização do curso.  Estágios não-obrigatórios realizados anteriormente não 
podem ser utilizados para dispensa do Estágio Curricular Supervisionado (ou 
Estágio Obrigatório). 

 

23.  Já trabalho na área do meu curso, posso ser dispensado do estágio? 
 

Dispensado não, mas se previsto no Projeto Pedagógico do seu curso, você 
poderá solicitar o processo de convalidação das atividades profissionais atuais.  
Nesse caso, se autorizado, não será necessária assinatura de Termo de 
Compromisso, mas você deverá formalizar a solicitação de convalidação, 
apresentar descrição de seu cargo/função, passar pelo processo avaliativo do 
estágio, e entregar relatório ao término da contagem de carga horária.  

 

24. O que preciso fazer para solicitar a convalidação das minhas atividades 
profissionais atuais? 
 

Você deve entregar ao Núcleo de Carreiras, de forma prévia (isto é, antes do 

início da contagem da carga horária): 



I – Requerimento preenchido pelo aluno, seguindo modelo disponibilizado 

pelo Núcleo de Carreiras; 

II –   Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, das páginas de 

qualificação civil, identificação, contrato de trabalho e alterações realizadas, 

ou cópia autenticada do contrato social, devidamente registrado, e cartão do 

CNPJ, caso o discente participe do quadro societário da organização. Em 

caso de servidor público, ato de nomeação ou a declaração do Órgão 

Público que o contratou, contendo no mínimo: dados cadastrais do 

trabalhador, matrícula e função, assinatura do agente público responsável 

pela emissão e a indicação do cargo que ocupa no órgão público. 

III – declaração oficial da empresa/organização em que atua, dirigida à 

Coordenação do Núcleo de Carreiras, detalhando as atividades profissionais 

exercidas, devidamente assinada pelo responsável, indicando o cargo 

ocupado e sob carimbo;  

IV – Comprovante de identidade do responsável pela assinatura da 
declaração. 

A contagem de carga horária só poderá ser iniciada após aprovação, pelo 

Núcleo de Carreiras, do pedido de convalidação.   

Caberá exclusivamente ao professor orientador de estágios a análise e 

aprovação ou reprovação do pedido de convalidação, considerando-se a 

aderência das atividades descritas na documentação apresentada pela 

empresa/organização responsável ao perfil do egresso descrito no PPC e à 

área de atuação.  Para essa análise o professor orientador do estágio 

poderá solicitar outros documentos complementares, a fim de embasar seu 

parecer.  

 

 

25. Posso solicitar a convalidação de atividades profissionais já encerradas? 
 

Não, em virtude da necessidade do processo avaliativo, apenas atividades 
profissionais atuais (e dentro dos períodos permitidos para o Estágio 
Obrigatório), podem ser consideradas para fins de convalidação. 

  

26. Comecei um estágio não-obrigatório e agora quero usar uma parte da carga 
horária para Estágio Curricular Supervisionado (Estágio Obrigatório), é 
possível? 
 



Se previsto no Projeto Pedagógico do seu Curso e se você estiver num dos 
períodos permitidos para realização do Estágio Curricular Supervisionado, você 
poderá requerer, de forma prévia, a Solicitação de formalização do estágio 
obrigatório. Esse pedido será analisado pelo Orientador de Estágios, a quem 
cabe dar um parecer sobre a pertinência das atividades e do perfil de formação 
e experiência profissional do eu supervisor na concedente, para decisão final do 
Coordenador do Núcleo de Carreiras. 

 

27. Posso solicitar a formalização de estágio obrigatório depois do estágio 
encerrado? 
 

Não, em virtude da necessidade do processo avaliativo, a solicitação e a 
autorização devem ocorrer ANTES do início da contagem de carga horária.  

 

28.  Posso realizar estágio curricular supervisionado (Estágio Obrigatório) 
sem estar matriculado? 
 

Não, é obrigatória matrícula em Estágio Curricular Supervisionado, ou 
equivalente. 

 

29. Para ser aprovado no Estágio Curricular Supervisionado basta cumprir a 
carga horária? 
 

Não, além do cumprimento da carga horária mínima estabelecida pelo Projeto 
Pedagógico, é necessário participar de todo o processo avaliativo e obter um 
aproveitamento mínimo de 60,0 (sessenta) pontos para aprovação.  

 

30. O estágio pode ser usado como Atividade Complementar?  
 

No UNIFEMM, os estágios não obrigatórios compõem um dos grupos de 
Atividades Complementares. Veja o Regulamento de Atividades 
Complementares para mais informações.  

 

31. Como é feita o acompanhamento do estágio? 
 

O Núcleo de Carreiras designa um professor orientador para acompanhamento 
dos estágios. Em prazos não superior a seis meses o UNIFEMM deve receber 
relatórios de estágio.  Além disso, o SGE dispara, automaticamente para o 
supervisor de estágios, uma ficha de avaliação sobre o desempenho do 
estagiário, competências e habilidades.  

 



32. Estágio é uma forma de Emprego? 
 

Não. O estágio não cria vínculo empregatício, desde que respeitados os pré-
requisitos estabelecidos na Lei 11.788, entre os quais destacamos a celebração 
de Termo de Compromisso de Estágio entre o estagiário, a concedente e a 
Instituição de Ensino. Por isso, o estagiário não tem direito aos benefícios 
assegurados aos demais empregados, tais como vale-alimentação, assistência 
médica, etc. Caso a empresa queira oferecê-los aos seus estagiários, isso não 
criará vínculo empregatício. No entanto, de acordo com a legislação atual, os 
estagiários têm direito ao auxílio-transporte, recesso remunerado proporcional e 
bolsa-auxílio (para os estágios não-obrigatórios). 

 

 

 

33. Não estou matriculado nesse momento e/ou já me formei, posso fazer 
estágio? 
 

Não, a Lei 11.788 estabelece como um dos requisitos para estágio a matrícula 
em Instituição de Ensino.  

 

34. O que são os “Agentes de Integração”? 
 

São em geral instituições privadas que agem intermediando o estágio entre as 
empresas ou instituições concedentes de estágio e as instituições de ensino.  
Esses agentes podem identificar oportunidades de estágio; ajustar suas 
condições de realização; fazer o acompanhamento administrativo; encaminhar 
negociação de seguros contra acidentes pessoais e cadastrar os estudantes. 

 

35. O Agente de Integração pode substituir a Concedente de Estágio no Termo 
de Compromisso de Estágio? 
 

Não. A assinatura do TCE pelo agente integrador não dispensa nem substitui a 
assinatura da concedente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaria de cursos  
 

1. O que é estudo dirigido, e como solicitar? 
 
Estudo Dirigido é uma modalidade de oferta da disciplina em 
dependência.  Só é ofertada se o aluno preencher cumulativamente os 
seguintes requisitos: 
I – Já ter cursado a disciplina no UNIFEMM ou ter sido admitido na instituição 
por meio de processo de transferência ou obtenção de novo título e na outra 
Instituição de Ensino a disciplina não era ofertada na respectiva estrutura 
curricular; ou a referida disciplina não mais integrar a estrutura curricular dos 
cursos do UNIFEMM;   
II – Previsão de colar grau até o final do semestre letivo; 
III – A disciplina não será ofertada no semestre letivo requerido, conforme 
horários divulgados para cada curso. 
  
O aluno deverá acessar o Sistema Integrado de Atendimento (SIA), entrar 
na aba de requerimentos e ir na opção “Estudo Dirigido”. A solicitação será 
analisada pelo coordenador de curso. 

 
4.       O que é adaptação de carga horária e como solicitar? 
 

É quando uma determinada disciplina cursada anteriormente pelo aluno, 
possui conteúdo equivalente à disciplina constante no curso de graduação 
do UNIFEMM, entretanto com a carga horária inferior.  
Nesse caso, o aluno deverá fazer uma adaptação de carga horária para a 
respectiva disciplina.  
Para adaptar a carga horária da disciplina, o aluno deverá se submeter a um 
exame, cujos critérios e data são divulgados em edital a ser publicado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua realização. 

 
5.       Minha nota não foi lançada ou está incorreta, o que fazer? 
 

A retificação de registro de nota pode ser requerida no prazo máximo, 
improrrogável, de 6 (seis dias letivos do mês subsequente da sua divulgação 
oficial no sistema acadêmico da Instituição. 
 
O pedido deve ser formulado ao coordenador do curso pelo email: 
apoioacoordenacao@unifemm.edu.br e encaminhado ao professor 
responsável, instruído com a prova ou trabalho cuja nota atribuída diferirá 
daquela registrada na publicação oficial. 
 

6.       Meu professor, não lançou faltas, como fazer? 
 

Em caso de não lançamento ou discordância da frequência registrada, o 
aluno poderá requerer revisão dos lançamentos, com o devido fundamento, 
em até 6 (seis) dias após a disponibilização da mesma. O requerimento deve 
ser encaminhado para o email: apoioacoordenacao@unifemm.edu.br e 
encaminhado ao professor responsável. 
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7.       Me ausentei das aulas em razão de atestados médicos, vou receber 
faltas? 
          

A princípio sim. Entretanto, em casos excepcionais, as faltas podem ser 
justificadas, por atividades pedagógicas domiciliares, o que é chamado de 
Regime Especial.  
 
O Regime especial engloba casos como alunos portadores de afecções, 
como define o Decreto-Lei nº 1.044/69 e alunas gestantes, a partir do oitavo 
mês de gestação, e durante 90 dias, como define a Lei nº 6.202/75. 
 

O aluno interessado no benefício do Regime Especial deve protocolar seu 
requerimento,  centraldeatendimento@unifemm.edu.br , até 5 (cinco) dias letivos após 
o início do acontecimento, e anexar documentos comprobatórios que serão avaliados: 
Laudo/atestado médico, constando o período de afastamento necessário com indicação 
do início e término; local e data de expedição do documento; a data provável do parto 
(gestante); assinatura do profissional com identificação do nome e número de inscrição 
no respectivo conselho. 

 
O afastamento devido às situações acima contempladas não poderá superar 
25% (vinte e cinco por cento) da carga horária das disciplinas.  
  

8.       Estou afastado, por mais de 15 dias, das atividades acadêmicas em 
razão de atestado médico, como proceder? 

  "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  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. " 

 
09.Como solicitar revisão de análise curricular? 

 
O aluno que deseja realizar uma revisão de análise o aluno deve acessar o Sistema 
Integrado de Atendimento (SIA), entrar na aba de requerimentos e ir na opção “Revisão 
de Análise Curricular”, ele irá selecionar quais são as disciplinas que ele deseja rever e 
o requerimento irá ser encaminhado para coordenador de curso, após o parecer, se for 
emitida uma nova análise, a mesma é encaminhada para que o aluno possa verificar o 
que foi possível dispensar e o que manteve. 
 
10.  O que é turma especial, e como solicitar? 
 
Conforme dispõe a Portaria nº 82/2020, a turma especial é uma modalidade da disciplina 
de dependência. A modalidade na forma de turma especial só acontecerá quando a 
disciplina não for ofertada em turma regular ou, se ofertada, as vagas não forem 
suficientes para atender a demanda. Para solicitar, o aluno deverá acessar o Sistema 
Integrado de Atendimento (SIA), entrar na aba de requerimentos e ir na opção “Turma 
Especial” onde será avaliado a viabilidade da abertura da turma. 
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11. Como faço para marcar um horário com a coordenação de curso?   

O aluno pode entrar em contato com a secretaria nos telefones 2106-2111 / 2106-2105, 
whatsapp (31) 97541-0673 ou e-mail apoioacoordenacao@unifemm.edu.br, para que 
possamos fazer o devido agendamento. 

 12. CENUTRI: Como posso agendar um horário?   

  O aluno pode entrar em contato com a secretaria nos telefones 2106-2111 / 2106-2105 
ou whatsapp (31) 97541-0673, para que possamos fazer o devido agendamento.   

 
   7.       Me ausentei das aulas em razão de atestados médicos, vou receber 
faltas?   

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

 
 

Setor de Informática  

 

1. Esqueci minha senha de acesso ao portal acadêmico, como posso recuperá-
las? 

A senha pode ser recuperada através do Portal SIA (https://sia.unifemm.edu.br), 
clicando no botão “Recuperar minha senha”. Ao preencher o formulário com os dados 

solicitados, será enviado um e-mail a você com o link para definição de nova senha (e-
mail informado no cadastro do aluno) 

Passo 1: Acesse o Portal SIA (https://sia.unifemm.edu.br) e clique no botão “Recuperar 

minha senha” 

 

 

Passo 2: Preencha corretamente o formulário de “Recuperação de Senha” 
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Passo 3: Acesse o e-mail informado na mensagem, para ter acesso ao link de 
recuperação de senha. O link é válido por duas horas. 

 

 

Passo 4: Preencha o formulário com a matrícula e a nova senha desejada. A senha 
deve conter no mínimo 6 caracteres. 

Obs: Esta nova senha será válida para o todos os portais do UNIFEMM que o usuário 
tiver permissão de acesso, com exceção do portal da Biblioteca Pergamum, que a senha 
deve conter apenas números, e caso seja necessário a alteração o usuário deve alterar 
diretamente no portal da Biblioteca Pergamum. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Como faço para acessar minhas notas? E minhas faltas? 

Para acessar as notas e faltas o aluno deve acessar o Portal SIA 
(https://sia.unifemm.edu.br), e em seguida, clicar no botão do portal 
“Acadêmico/Financeiro”. 

 

 

 

3. Onde consigo entrar no portal SIA do Unifemm? 

O Portal SIA pode ser acessado pelo acesso rápido no canto superior direito do site do 
UNIFEMM (https://unifemm.edu.br) e depois na lista de acessos rápidos, “SIA - 
Atendimento”. 

https://unifemm.edu.br/


 

 

 

Ou acessando diretamente o link do portal: https://sia.unifemm.edu.br 

 

 

 

4. Onde consigo acessar o link da aula ao vivo do professor (a)? 

Para acessar as aulas ao vivo, o aluno deve acessar o Portal SIA 
(https://sia.unifemm.edu.br), e em seguida, clicar no botão do portal “UNIFEMM Virtual”. 

 

Após acessar o UNIFEMM Virtual, clique na disciplina desejada na lista de suas 
disciplinas, localizada no canto superior esquerdo. 



 

Após clicar na disciplina, clique no botão “Live do Professor” e em seguida no link da 

aula ao vivo 

 

 

 

5. Ainda não tenho e-mail institucional, como posso requerer? 

A solicitação de e-mail deve ser feita via e-mail, para o endereço 
informatica@unifemm.edu.br, contendo o nome completo e o número de matrícula. E-
mails institucionais, são criados apenas para alunos devidamente matriculados. 

 

6. O que o ambiente virtual de aprendizagem? Como acessá-lo? 

É a plataforma responsável pelo aprendizado dos alunos do ensino a distância. Nela 
ficam disponíveis as disciplinas, aulas gravadas, links das aulas ao vivo, trabalhos e 
avaliações. 
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Para acessar o UNIFEMM Virtual, o aluno navegará até o site do UNIFEMM (UNIFEMM 
– Centro Universitário) em seguida clicar em “Acesso Rápido” e após “UNIFEMM 

VIRTUAL”. 

 

 

 

 

 

Na próxima tela, faz-se necessário autenticar utilizando o “Número da Matricula” no login 

e senha (a mesma utilizada para acesso ao SIA) 
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Após digitar o a matricula e senha o aluno terá acesso ao ambiente com as disciplinas 
e todo conteúdo de aprendizagem. 

 

 

7. O que é o SIA? 
 
O Portal SIA, é um Sistema Integrado de Atendimento, nele é concentrado os 
requerimentos de diversos serviços que o aluno necessite junto a Instituição, acesso 
facilitado aos demais portais disponibilizados ao aluno, alteração de senha de acesso, 
e futuras funcionalidades. 
 
8. Quais requerimentos estão disponíveis no SIA? 
 
Estão disponíveis os seguintes requerimentos. 
 
1ª Via Certificado de Conclusão Após Colar Grau 
1ª Via Diploma Após Colar Grau 
1ª Via Histórico de Formado Após Colar Grau 
2ª Via Certificado de Conclusão Após Colar Grau 
2ª via de carteirinha 
2ª Via Diploma Após Colar Grau 
2ª Via Histórico de Formado Após Colar Grau 
Adaptação de Carga Horária 
Análise Curricular 
Declaração com Informações Específicas 
Diversos 
Estudo Dirigido 
Histórico Parcial 
Prova 2ª Época 
Prova Substitutiva 
Revisão de Análise Curricular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Ensino  
 

1. Como realizar minha rematrícula em cursos presenciais? 

Para realizar a rematrícula o aluno deve acessar o Sistema Integrado de 
Atendimento (SIA), entrar na aba do acadêmico/financeiro e ir na opção 
“matrícula online”. O aluno deve selecionar as disciplinas que estão sendo 
ofertadas de acordo com o horário fornecido dentro do Mural. Vale lembrar que 
o aluno na hora de selecionar as disciplinas, deve selecionar no mínimo de 16 
(dezesseis) créditos. 
Caso o aluno possua um número pequeno de disciplinas pendentes e que não 
atinja o mínimo exigido, a matrícula também poderá ser realizada pelo SIA. 
Desde que sejam selecionadas todas as disciplinas ofertadas no semestre.  
 
 
 

2. Meu histórico está com problemas, como posso atualizá-lo? 
 

O aluno que estiver com problemas em seu histórico, deve encaminhar um e-mail para 
o setor de Registro Acadêmico solicitando a atualização. O prazo para a realização da 
solicitação é de até 15 dias úteis. 

3. Como posso realizar retorno ao curso? 

O aluno deve acessar o Sistema Integrado de Atendimento (SIA), entrar na aba do 
acadêmico/financeiro e ir na opção “Retorno ao curso”, deve preencher os campos 
informados e logo depois é gerado um número de protocolo. Toda a movimentação feita 
no requerimento é notificada via e-mail, devendo o aluno após a resposta do 
coordenador acessar novamente o sistema SIA e realizar a matrícula, nesta guia é 
gerado o boleto para pagamento. 

4. Como posso solicitar dispensa de disciplina já cursada? 

O aluno que possui análise curricular com as devidas dispensas e no semestre que se 
iniciar possuir alguma (dispensa das disciplinas ofertadas) que ainda não fora lançada 
deve encaminhar um e-mail para  para o setor de Registro Acadêmico 
(ensino@unifemm.edu.br)   solicitando a atualização. O prazo para a realização da 
solicitação é de até 15 dias úteis. 
 

5. Como cursar disciplina isolada em outro curso? 
 
De acordo com a Portaria é necessário apresentar os seguintes documentos: 
    
Art. 3º A autorização para cursar disciplina isolada em outra Instituição deve ser 
requerida antes do encerramento do prazo de matrícula no período letivo pretendido. 
 § 1º O requerimento será protocolado na Central de Atendimento ao Discente - CAD 
(centraldeatendimento@unifemm.edu.br) e direcionado à Coordenação do Curso, 
instruído com os seguintes documentos: 
 I. Conteúdo programático da disciplina pretendida na Instituição de destino com as 
respectivas cargas horárias; 
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II. Portarias de credenciamento da IES e de autorização ou reconhecimento do curso de 
destino, expedida pelo Ministério da Educação ou declaração da Instituição de destino 
na qual conste esta informação; 
 III. Declaração da Instituição de destino de que a disciplina pretendida consta do 
currículo do curso de graduação por ela ofertado e que a disciplina será ofertada na 
forma regular e não na forma de estudos dirigidos e/ou orientados; 
 IV. Declaração da Instituição de destino (ou outro documento que ateste esta 
informação) normas de verificação de rendimento em vigor naquela instituição . 
 
Informo ainda que os alunos tanto do UNIFEMM quanto de outra Instituição só podem 
cursar 3 disciplinas na modalidade isolada. 
 

6. Como posso solicitar reembolso (matricula / rematrícula)? 

O aluno após solicitar o cancelamento da matrícula, caso tenha direito ao reembolso, 
deve acessar o site do UNIFEMM e ir na aba “Acesso Rápido”, logo depois deve 

selecionar a opção “Contato” e preencher o formulário solicitando o reembolso para o 

setor de Financeiro. É necessário que ao preencher o referido formulário, o aluno já 
informe os dados da conta bancária para ser realizado o depósito. 
 

7. Conclui meu curso e preciso colar grau antes da data prevista no 
calendário acadêmico, isso é possível? 

Se após a conclusão de todos os componentes curriculares obrigatórios da estrutura 
curricular do curso o aluno não puder esperar a data da colação oficial, o mesmo pode 
solicitar a colação de grau extemporânea. Ele deve encaminhar um e-mail para o setor 
de Registro Acadêmico (ensino@unifemm.edu.br) informando a urgência na colação de 
grau e apresentar um documento que comprove tal urgência. A solicitação será 
analisada e o aluno informado do parecer final. 
 
 

8. Como emitir declaração de matrícula? 

Para o aluno retirar a declaração no portal, ele deve acessar o Sistema Integrado de 
Atendimento (SIA), entrar na aba do acadêmico/financeiro e ir na opção “Relatórios”. 

Nesta guia, o aluno encontra a declaração de matrícula simples, bastando somente 
imprimir. Caso o aluno necessite uma declaração mais específico, o mesmo deve 
acessar o Sistema Integrado de Atendimento (SIA), entrar na aba de requerimentos e ir 
na opção “Declaração com informações específicas”, no campo de especificação o 

aluno relata quais informações precisam constar na declaração, tendo esse documento 
o prazo máximo de 5 dias úteis para ficar pronto. 
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9. Como posso retirar o meu diploma? 
 

Após receber o e-mail do setor de Registro de Diplomas informando que o mesmo está 
pronto, o aluno deve encaminhar um e-mail para  para a Central de Atendimento 
(centraldeatendimento@unifemm.edu.br)   solicitando o agendamento para retirada do 
documento. No corpo deste e-mail deve constar os dados do aluno (nome, matrícula, 
curso) e informando o dia e horário que deseja fazer a retirada. 
 

10. O que é preciso para solicitar colação de grau e quando devo fazer isso? 

Após a conclusão de todos os componentes curriculares obrigatórios da estrutura 
curricular do curso, é necessário que o formando solicite a colação de grau no site do 
UNIFEMM, no campo específico dentro do prazo estipulado no calendário Acadêmico. 

11. Quero acrescentar disciplinas na minha matrícula, como fazer? 
 

O aluno que desejar adicionar mais disciplinas a grade, deve encaminhar um e-mail para 
a Central de Atendimento (centraldeatendimento@unifemm.edu.br) informando qual a 
disciplina que deseja se matricular. Assim, irá ser avaliado a demanda acadêmica do 
aluno considerando a sua carga horária diária. 

 
12. Como excluir disciplinas da minha matrícula? 

O aluno que desejar excluir disciplinas da grade, deve encaminhar um e-mail para 
Central de Atendimento (centraldeatendimento@unifemm.edu.br) a solicitação será 
encaminhada para a coordenação de curso , de forma a realizar a avaliação da 
demanda, levando em consideração o número mínimo de créditos necessários para 
matrícula. Assim que for autorizado pela coordenação, o cancelamento da disciplina 
solicitada é informado para o setor de financeiro e para o aluno. 

13. Após o pagamento do boleto, quando receberei o meu contrato 
acadêmico? 

Exceto os calouros que só visualizam o contrato no ato da sua matrícula, os alunos 
veteranos conseguem visualizar o contrato antes da emissão do boleto, sendo no ato 
da rematrícula. 

14. O que é a matrícula por disciplina? 

A matrícula por disciplina é quando o próprio aluno seleciona dentro da oferta daquele 
semestre quais são as disciplinas que ele irá cursar respeitando o número mínimo de 
crédito. Essa matricula por disciplina, é realizada dentro do Portal SIA.  

15. O que são créditos em relação às disciplinas? 

Cada disciplina possui 1 crédito por horário. Sendo assim as disciplinas de carga horária 
35 ou 40h possuem dois créditos, pois são ministradas em dois horários. Já as 
disciplinas de carga horária 63,70 ou 80 possuem 4 créditos tendo em vista que são 
ministradas em 4 horários. O aluno que preencher a semana toda com todos os horários, 
ao final da matrícula totalizam 20 créditos. 
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16. Vou me formar é preciso cursar menos de 16 créditos, como fazer minha 
matrícula? 

Caso o aluno possua um número pequeno de disciplinas pendentes e que não atinja o 
mínimo exigido, o mesmo poderá realizar a matrícula pelo portal do aluno normalmente. 
Desde que sejam selecionadas todas as disciplinas ofertadas no semestre.  

17. Quero me transferir para o UNIFEMM, o que devo fazer? 

O candidato que possuir interesse em transferir para o UNIFEMM, deve acessar o site 
e ir na aba “Vestibular” e realizar a inscrição na modalidade de transferência. Após a 

inscrição os candidatos devem encaminhar a documentação solicitada para análise 
curricular citada no edital, assim que a coordenação apresentar o parecer, o candidato 
é informado para comparecer e realizar a sua matrícula. 

 

18. Quero cursar disciplina isolada no UNIFEMM, o que devo fazer? 

O candidato que possuir interesse em cursar disciplina isolada no UNIFEMM, deve 
encaminhar um e-mail para Central de Atendimento 
(centraldeatendimento@unifemm.edu.br) informando qual a disciplina que deseja 
cursar. O requerimento será aberto e encaminhado para a coordenação de curso avaliar 
se a referida disciplina está em oferta e se há possibilidade de matricular, após o parecer 
da coordenação o aluno é informado da decisão e informado da documentação 
necessária para realizar a matrícula, bem como o valor da disciplina. 
Informo ainda que os alunos de outra Instituição só podem cursar 3 disciplinas na 
modalidade isolada. 

19. Não posso comparecer ao UNIFEMM para buscar o meu diploma, outra 
pessoa pode fazer isso? 

Sim! Entretanto para que outra pessoa retire o diploma, é necessário que o aluno faça 
uma procuração e a registre em cartório autorizando a retirada do documento. Ele deve 
informar os dados da pessoa que irá retirar o documento. A pessoa solicitada pelo aluno 
para retirada do documento no UNIFEMM, deve apresentar a autorização original bem 
como o documento de identidade e a cópia do documento do aluno. 

20. Não tenho recebido e-mails ou mensagens do UNIFEMM, como conferir 
se meus dados estão corretos? 

Ao acessar o seu Portal Acadêmico, o aluno deve ir na aba “Cadastro Acadêmico” lá o 

aluno pode verificar os dados cadastrados. Caso tenha algum dado incorreto, o mesmo 
deve encaminhar um e-mail para Central de Atendimento 
(centraldeatendimento@unifemm.edu.br) solicitando a correção. 

21. Como atualizar e conferir meu cadastro para receber e-mails ou 
mensagens do UNIFEMM? 

O cadastro de todo aluno é conferido no ato da matrícula. Caso tenha algum dado 
incorreto ou tenha havido alguma alteração o mesmo deve encaminhar um e-mail para 
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Central de Atendimento (centraldeatendimento@unifemm.edu.br) solicitando a 
atualização. 
OBS:. A atualização de endereço só é realizada mediante a entrega de um novo 
comprovante de residência. 
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