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Aluno (a)!

Seja muito bem-vindo(a) ao UniAnchieta.

Este é o momento em que se inicia uma nova etapa de sua vida. A decisão de se
graduar em uma profissão é uma das mais importantes e, por isso mesmo, envolve
atitude, disciplina e perseverança. O processo envolve a construção gradativa de infor-
mações e conhecimentos. Parabéns por escolher o UniAnchieta!

Nós ficamos honrados por ter você como nosso(a) aluno(a)! Os resultados a
partir de agora devem ser os de concretização de objetivos e metas, a efetiva formação
acadêmica, a ascensão profissional, sua realização pessoal e o sucesso em todas as
áreas do relacionamento humano.

E foi pensando em VOCÊ, aluno do UniAnchieta, que foi desenvolvido o GUIA
DO ESTUDANTE, uma maneira rápida e prática de esclarecer as suas dúvidas diárias
e permitir que você obtenha as informações necessárias.

Me. João Antonio de Vasconcellos
Diretor Acadêmico
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1. O que o UniAnchieta oferece aos seus alunos

1.1 Mapa Institucional

1.1.1 Campus Pedro C. Fornari

1 - Anfiteatro

2 - Prédio: Ciências Sociais Aplicadas
Laboratório de Informática

3 - Prédio: Administrativo
Caixa Eletrônico do Banco Santander
Call Center
Comercial
Comitês
Compras
Contabilidade
Controle Acadêmico
Diretorias de Graduação e de EAD
Jurídico
Lanchonete
Livraria
Marketing
NEMP
RH
Secretaria de Extensão
Secretaria Geral
Serviço Social
Tesouraria
TI
Vestibular
Xerox

4 - Biblioteca
Sala de Estudos
Computadores com acesso à internet

5 - Prédio: Multidisciplinar
Laboratórios Específicos*
* Agência Experimental, Estúdio Fotográfico, Imagens, Rádio, Sala de Pesquisa, TV,
Eletrotermofoterapia, Simulação Recursos Terapêuticos, Oficina Pedagógica, Labora-
tório de Logística, Composição Corporal e Análise do Movimento.
Laboratórios de Informática

6 - Prédio de Direito
Laboratórios de Informática
Lanchonete

7 - Prédio: Engenharia e Tecnologia
Enfermaria
Laboratório de Internet
Laboratório de Informática
Laboratórios Específicos*
* Química IV, V e VI, Automação, Eletrônica I e II, Física, Geologia e Mecânica dos
Solos, Hidráulica, Materiais, Mecânica, Metrologia, Topografia.
Lanchonete
Xerox

8 - Complexo Poliesportivo
Laboratórios Específicos*
* Quadras Poliesportivas, Ginásio.
Campo de Futebol
Piscina
Academia

9 - Clínica da Saúde
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1.1.2 Campus Central

1 - Prédio São Paulo
Lanchonete
Quadras Poliesportivas (coberta e descoberta)
Laboratório de Informática
Brinquedoteca

2 - Prédio Tenerife
Lanchonete
Laboratório de Informática
Laboratórios Específicos*
* Química I e II e Maqueteria.

3 - Prédio Piratiniga
Secretaria Geral
Laboratórios Específicos*
* Saúde I, II e III,  Técnicas Dietéticas, Química Instrumental, Processos Químicos e Química III.
Agência do Banco Santander
Lanchonete
Livraria

4 - Prédio Iperoig
Laboratórios Específicos*
* Farmacotécnica, Proc. Biológicos, Anatomia I e II, Letras.
Laboratório de Internet e Informática
Xerox
Serviço Social
Biblioteca

5 - CPA / Vara da Família / Clínica de
Fisioterapia Neurológica

6 - Núcleo de Práticas Jurídicas
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2. Cursos de Graduação
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* D – Diurno / N – Noturno
** I – Campus Central: Rua Bom Jesus de Pirapora, 140, Centro – Jundiaí/SP – fone (11) 4527-3444
   II – Campus Prof. Pedro C. Fornari: Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94, V. Jundiainópolis – Jundiaí/SP – fone (11) 4588-4444
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3. Atividades de Formação que os Cursos oferecem

3.1 Atividades Complementares
A Atividade Complementar (AC) constitui um meio de complementação

do currículo do aluno, com experiências e vivências acadêmicas internas e
externas ao curso e à Instituição, permitindo o enriquecimento do processo ensino-
aprendizagem e a ampliação de sua formação social e profissional.

A carga horária da AC a ser cumprida está prevista na matriz
curricular do curso. A sua realização é obrigatória e deve ser feita em
horários e períodos diferentes dos de aulas normais, inclusive nos fins de semana.  As ACs devem ser
realizadas ao longo do curso, e o não cumprimento da carga horária total, até o último período do curso, é
impedimento para a colação de grau.

IMPORTANTE: a inserção da AC é feita pelo aluno no ambiente “aluno online”. Somente após
deferimento das ACs, pela coordenação do curso ou docente responsável pelas mesmas, é que serão
computadas as horas solicitadas.

Para maiores informações, consulte o Regulamento das Atividades Complementares no “aluno
online”, link “mural interno”.

3.2 Trabalho de Curso
O Trabalho de Curso (TC) é o resultado de um trabalho de pesquisa realizado pelo aluno ao

longo da graduação, em uma área de concentração específica, sob orientação de um dos professo-
res do curso.

O TC pode ser um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Monografia, Projeto de Trabalho
de Curso ou de Conclusão de Curso, Projeto Integrador ou Relatório, conforme previsto no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC).

Para maiores informações, consulte o Regulamento Geral de Trabalho de Curso no “aluno
online”, link “mural interno”.

3.3 Estágios
O Estágio integra a formação dos alunos, como uma oportunidade

de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
O estágio curricular obrigatório é componente integrante do curso.
O estágio não obrigatório permite a convalidação de suas horas em ACs.
O estágio, seja ele obrigatório ou não, tem como resultado uma reflexão real do cenário profissi-

onal de sua área, propiciando o aprendizado social, profissional e cultural.
No UniAnchieta, o Núcleo de Empregabilidade (NEMP) é responsável pelas questões pertinentes

a estágio (inclusive pelo cadastro e assinatura dos contratos).
Para maiores informações, consulte o Regulamento Geral de Estágio no “aluno online”, link “mural

interno”ou o Núcleo de Empregabilidade por meio dos ramais: 4504 – 4508 - 4535 - 4447.
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3.4 Monitoria
A monitoria objetiva despertar o interesse pela docência, mediante o desempenho de ativida-

des ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em
diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos. Além disso, oferece
apoio pedagógico aos alunos com necessidades específicas de aprendizagem em disciplinas do curso.

Para maiores informações, consulte o Regulamento de Monitoria no “aluno online”, link “mural
interno”, bem como seu edital, publicado a cada início de semestre.

3.5 Extensão
Com o compromisso de levar o ensino para a sociedade, como um

ato transformador, a extensão é entendida, no UniAnchieta, como o proces-
so educativo, cultural e científico que envolve a comunidade interna e exter-
na aliando, de forma indissociável, o ensino e a pesquisa.

IMPORTANTE: consulte no site todas as atividades de extensão:
eventos, cursos e ações.

3.6 Pesquisa
O Programa Institucional de Pesquisa e Iniciação Científi-

ca do UniAnchieta tem como finalidade introduzir os alunos na
pesquisa científica, colocando-os desde cedo em contato direto
com as atividades científicas, fortalecendo sua formação, por meio
da tríade ensino - pesquisa - extensão. O aluno pode participar
como voluntário, ou  concorrer a bolsas institucionais e até mesmo
a bolsas financiadas por órgãos governamentais (PIBIC/CNPq e FAPESP).

O ingresso no programa implica a entrega de um projeto ao Comitê de Pesquisa. Para maiores
informações, consulte o Regimento do programa no “aluno online”, link “mural interno”.
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3.6.1 Programa Ciência sem Fronteiras
O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF),

na modalidade Graduação Sanduíche no Exterior
(SWG), objetiva promover a consolidação, expan-
são e internacionalização da ciência e tecnologia,
da inovação e da competitividade brasileira por
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.

Para maiores informações consulte o site
da Instituição ou a secretaria de extensão por meio
dos ramais 3528, 3572 e 4548.

4. Centro de Estudos e Pesquisas

4.1 Biblioteca
A biblioteca oferece atendimento especializado por pro-

fissionais formados e capacitados. Conta com salas para estu-
do coletivo, individual e em grupo, todas com acesso à internet.
Conta, ainda, com disponibilização de rede sem fio wireless.
Possui livre acesso, proteção por sistema book check e portal
de alarme, com adaptação a portadores de necessidades
especiais.

IMPORTANTE: o aluno poderá retirar até 2 livros por
vez e deverá devolvê-los no prazo de até 7 dias. Caso haja

atraso na devolução, a multa é de R$ 3,00 por dia e por livro. As consultas, renovações e reservas
poderão ser feitas pelo site: www.anchieta.br/servicos/biblioteca.

4.2 Laboratórios Específicos
O UniAnchieta oferece 50 laboratórios específicos para aulas práticas, iniciação científica,

trabalhos de curso, extensão e estudos livres.
Para maiores informações, consulte o Regulamento, afixado nos laboratórios.

4.3 Laboratórios de Informática e Internet
Todos os prédios possuem salas de informática, devidamente equipadas, assim como acesso

gratuito à rede de internet sem fio (wireless).
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5. Ações Extensionistas

5.1.1 Centro de Psicologia Aplicada
O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) funciona como

campo de estágio para o curso de Psicologia, onde os alunos
avaliam e atendem a comunidade em suas necessidades
psicopedagógicas, supervisionados pelo professor responsável
da disciplina de estágio.

5.1.2 Clínica da Saúde
A Clínica da Saúde tem como objetivo proporcionar aos

alunos de Fisioterapia e de Estética e Cosmética maturidade
profissional e pessoal, exercendo a prática dos conteúdos teóri-
cos desenvolvidos em sala de aula, além da responsabilidade
social de prestar serviços à comunidade de Jundiaí e região,
realizando atendimentos gratuitos de Fisioterapia e de Estética e
Cosmética.

5.1.3 Ciência na Praça
O projeto Ciência na Praça consiste em exposições de

trabalhos educativos na Praça Rui Barboza, em Jundiaí, com o
propósito de divulgar conhecimentos diversos.

Verifique na secretaria de pesquisa e extensão se o seu
curso faz parte deste projeto.

5.1.4 Núcleo de Prática Jurídica
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) presta atendimento jurídico à comunidade, com supervisão

de professores do curso de Direito e formulação judicial por advogados, por meio de petições. Atual-
mente mantém convênio com a Prefeitura do Município de Jundiaí. Realiza conciliações judiciais, por
meio de convênio mantido entre o UniAnchieta e o Tribunal de Justiça de São Paulo.

5.1.5 NEMP – Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais
O Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais (NEMP), além de ser responsável

pelo Estágio, também estabelece convênios e parcerias com empresas, indústrias e demais entidades
de Jundiaí e Região. Atua como agenciador dos estágios curriculares de todos os cursos, oferecendo
oficinas de capacitação em diversas áreas, bem como oportunidades de trabalho para os alunos, seus
familiares e egressos.

 Para maiores informações, consulte o site do NEMP: http://www.anchieta.br/nemp.
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6. Formatura

A formatura é o momento mais aguardado
pelo aluno. Pensando nisso, o UniAnchieta ofere-
ce gratuitamente aos seus formandos uma cerimô-
nia realizada no Anfiteatro, com beca, flores, músi-
ca e a presença de familiares para que a colação
de grau seja um evento memorável. É nosso pre-
sente para que o aluno encerre essa etapa, tão
importante em sua vida, com chave de ouro.  To-
das as informações podem ser obtidas  por inter-
médio do NEMP, departamento responsável pela
colação de grau.

7. Questões Acadêmicas e Pedagógicas

7.1 Coordenadores de Curso
Todas as questões acadêmicas devem ser tratadas

com o Coordenador do seu Curso.

7.2 Representante de Classe
A escolha do Representante de Classe é realizada

semestralmente e tem por finalidade constituir um aluno que
represente  a classe, no tratamento de questões acadêmicas e
pedagógicas, junto aos Docentes, ao Colegiado de Curso, ao
Núcleo Docente Estruturante (NDE), ao Coordenador de Curso
e à Diretoria de Graduação.

IMPORTANTE: o exercício dessa função é certificado
e conta como Atividade Complementar.

Para maiores informações, consulte o Regulamento
do Representante Classe no “aluno online”, link “mural interno”.

7.3 Secretaria Geral
O atendimento na Secretaria Geral é personalizado e tem como objetivo informar, esclarecer e

orientar o aluno sobre a sua vida acadêmica.
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8. Demais Serviços
8.1 Espaços de Convivência
Os espaços de convivência, como lanchonete, quadra de tênis, quadra coberta e demais

áreas de lazer, possibilitam uma maior integração entre os alunos.

8.2 Serviço Social
O Serviço Social agencia o Programa Universidade para todos (PROUNI) e o Financiamento

Estudantil (FIES). Além disso, trata de acordos financeiros e descontos, quando necessários.

8.3 Tesouraria,  Xerox, Livraria, Lanchonete, Enfermaria, Quadra de Tênis e Qua-
dra Coberta
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9. Canais de Comunicação

9.1 Site do UniAnchieta
O site do UniAnchieta (www.anchieta.br) dispõe de grande acervo de informações úteis

à comunidade.

9.2 Sistema Lyceum
O aluno verifica suas informações acadêmicas, financeiras e de serviços, por meio do

link “aluno online”.
IMPORTANTE: no “aluno online”, o aluno recebe comunicados e tem acesso ao horá-

rio de aulas,  diário eletrônico, calendário, notas, faltas e histórico. Pode emitir boleto bancário,
solicitar serviços como atestados e verificar o rol de disciplinas do seu curso (matriz curricular),
dentre outros serviços.

9.3 E-mail
O UniAnchieta se comunica com a comunidade acadêmica também por e-mail, com o

intuito de estreitar os laços e facilitar a comunicação.
IMPORTANTE: mantenha seu cadastro sempre atualizado em nosso sistema.
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9.4 Jornal: GRUPO ANCHIETA EM FOCO
O Jornal do Grupo Anchieta, desenvolvido semanalmente pelo Departamento de Comunica-

ção e Marketing da Instituição, objetiva divulgar todos os eventos, ações e trabalhos da comunidade
acadêmica do Grupo Anchieta, circulando gratuitamente nas dependências da Instituição, além de ser
apresentado à comunidade externa, aos domingos, por meio de um encarte no Jornal de Jundiaí.

IMPORTANTE: as sugestões podem ser encaminhadas pelo do e-mail
publicidade@anchieta.br.

9.5 Murais dos Prédios
Com o intuito de orientar e facilitar a comunicação com o aluno, o UniAnchieta disponibiliza nos

murais de avisos dos prédios, o calendário escolar, o horário de atendimento dos coordenadores, as
portarias, os comunicados, os editais, os horários de aulas, os horários das avaliações e demais
informações concernentes ao curso.

IMPORTANTE: adquira o hábito de ler diariamente as informações que estão nos murais dos
prédios.

9.6 Call Center
O Call Center do Grupo Anchieta (0800-7728445) objetiva centralizar o recebimento das

ligações telefônicas e promover uma boa comunicação interna e externa.

9.7 Ouvidoria
A ouvidoria do Grupo Anchieta é um canal de comunicação pelo qual a comunidade poderá

nos enviar sugestões, comentários, reclamações, denúncias, críticas e elogios pelo do e-mail
ouvidoria@anchieta.br ou pelo site: http://www.anchieta.br/, no link “ouvidoria”.

9. 8 Facebook
O Facebook Grupo Anchieta é um canal de comunicação pelo qual as comunidades acadêmi-

ca e geral podem interagir e acompanhar todas as atividades da Instituição, como matérias e fotos de
eventos realizados.

Curta a nossa página no Facebook: facebook.com/grupoanchieta.

9.9 Linkedin
O Grupo Anchieta conta com uma página no Linkedin, a maior rede de contato entre profis-

sionais do mundo. Diariamente, são postadas notícias com informações relevantes para quem está no
mercado de trabalho ou está prestes a entrar nele, além de dicas sobre a rotina nas corporações e
matérias que destacam profissões, carreiras e recursos humanos.
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9.10      Aplicativo do Anchieta
Assim como as principais empresas do mundo, o Grupo Anchieta conta com um aplicativo

para celular e tablet. Disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS, esse é mais um
importante instrumento de comunicação e interlocução entre a instituição e os alunos. Com ele, é
possível acessar informações importantes sobre o dia a dia na faculdade. Para baixar o aplicativo
no seu celular ou tablet acesse o Play Store ou o App Store e digite a palavra Anchieta.

9.11    Wireless
Para se conectar a rede wireless do UniAnchieta, execute os passos abaixo.
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ACOMPANHE
 SUAS SOLICITAÇÕES

9. 12 Serviços EXCLUSIVOS Online
1. Alteração de data de vencimento
2. Análise de transferência interna (curso / turno)
3. Atestado de matrícula
4. Carta de apresentação para estágio (somente estágio obrigatório)
5. Declaração de valores pagos
6. Extrato de horas de atividades complementares
7. Histórico escolar (aluno que não colou grau)
8. Notas e faltas
9. Plano de ensino
10. Revisão de notas e faltas
11. Segunda via de carteirinha estudantil
12. Transferência de turma
13. Atestado de matrícula simples

10. Procedimentos Acadêmicos

O ingresso no curso se dá por meio da matrícula, que pode ser efetuada logo após a
aprovação no vestibular.

Semestralmente o aluno deverá comparecer na Secretaria Geral ou na Tesouraria para
assinar o requerimento de  rematrícula e retirar o boleto bancário. A rematrícula poderá ser feita por
procuraçõa com firma reconhecida.

IMPORTANTE: Se não renovar sua matrícula nos prazos previstos, a rematrícula
dependerá do parecer da Diretoria de Graduação e está condicionado à existência
de vaga.

Para retornar aos estudos é preciso requerer reabertura de matrícu-
la, junto à Secretaria Geral. O aluno ficará sujeito às adaptações decorren-
tes de possíveis mudanças na matriz curricular do curso a que estiver
vinculado.
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10.1 Avaliação
A avaliação é feita por componente curricular (dis-

ciplina) e abrange a frequência e aproveitamento ao longo
de cada período letivo.

Em cada período letivo, o professor deverá aplicar
as avaliações previstas no Plano de Ensino da disciplina.

Tipos de avaliação: provas escritas, trabalhos de
pesquisa, exercícios, arguições, relatórios de aulas práti-
cas e visitas, seminários, viagens de estudo, estágio e outras formas de verificação, previstas no plano
de ensino da disciplina.

O estágio supervisionado, prática de ensino, trabalho de curso, atividade complementar,
monografia e demais atividades com características especiais possuem avaliação diferenciada, que
deve constar de regulamento específico e estar prevista no Projeto Pedagógico do Curso.

10.2 Transferência
A transferência de alunos pode acontecer nas seguintes situações:
Transferências Internas: são transferências de turno, de turma ou de curso, no âmbito do

UniAnchieta;
Transferências Externas: são transferências de uma outra Instituição para o UniAnchieta.
IMPORTANTE: para maiores esclarecimentos, consulte a Secretaria Geral.

10.3 Promoção / Retenção
Em cada disciplina é atribuída ao aluno uma nota de aproveitamento do período, expressa de

zero a dez, com variação de cinco em cinco décimos.
Para promoção: frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina prevista na

matriz curricular e nota de aproveitamento do período igual ou superior a 5,0 (cinco).
O aluno reprovado pode matricular-se no período/módulo seguinte, devendo cursar as disci-

plinas em que foi reprovado, em regime de dependência.
a) nos cursos de graduação, o aluno que completar 50% do curso poderá levar em depen-

dência até 50% das disciplinas cursadas.
b) nos cursos de bacharelado e de licenciatura, só será promovido para o penúltimo período/

módulo do curso, o aluno que tiver no máximo 4 (quatro) disciplinas  em dependência. Com mais que
4 (quatro) disciplinas em dependência, deverá matricular-se na série em curso e cursar apenas as
dependências.

10.4 Recuperação
Se o aluno tiver obtido frequência igual ou superior a 75% mas não tiver aprovação na

primeira publicação da nota de aproveitamento do período, terá direito à realização de prova de
recuperação. Para ser aprovado na disciplina, após a prova de recuperação, deverá obter a nota
mínima de 5,0 (cinco).
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 10.5      Dependência
A não aprovação em qualquer disciplina implica cursá-la novamente em regime de dependência.
IMPORTANTE: os alunos podem cursar disciplinas em regime de dependência nos horários regu-

lares dos cursos (desde que não coincidam com horários de disciplinas a serem  cursadas regularmente no
período em que se encontram matriculados), horários especiais ou online, determinados pela Coordenação
do Curso. Para cursar as dependências em horários especiais, o aluno deverá aguardar o período letivo em
que houver a oferta da disciplina em regime de dependência.

10.6 Adaptação
Considera-se adaptação curricular a disciplina constante de períodos letivos anteriores àquele

em que o aluno está matriculado e que não foi por ele cursada.
Motivos de adaptação: transferência de outra instituição, transferência interna de curso,  reaber-

tura de matrícula ou matrícula como portador de diploma de curso superior, com aproveitamento de
estudos.

10.7 Abono de Faltas
O abono de faltas somente é aceito nos casos previstos em lei, sendo eles:
Decreto-Lei n. 715/69 – para aluno matriculado convocado em órgão de Formação de Reserva.
A Lei n. 10.861, de 14/04/2004 (SINAES) – estudante que tenha participado de reuniões da

CONAES em horário coincidente com as atividades acadêmicas.
IMPORTANTE: você, seu procurador, ou membro da família, munido de atestado médico, com

indicação do CID, deverá requerer o regime especial, na secretaria, em até 72 horas (setenta e duas), no
máximo, após o início do impedimento.

Nesses casos, a Secretaria de Controle Acadêmico, mediante protocolo solicitado na Secretaria
Geral, devidamente acompanhada de comprovantes, tomará as providências necessárias para a con-
cessão do abono das faltas referentes ao período.

10.8 Compensação de Ausência
A Compensação de Ausência somente é deferida nos seguintes casos:
· Para gestantes (a partir do oitavo mês de gravidez);
· Para determinadas afecções orgânicas, que, comprovadamente, impeçam a locomoção do aluno

para a verificação do aproveitamento escolar (Decreto Lei no. 1.044, de 21 de outubro de 1969).
Durante o período, o aluno deverá realizar trabalhos e exercícios em casa com acompanhamento

e orientação do professor da disciplina.
O cumprimento dos exercícios domiciliares não desobriga o aluno da realização das avaliações

adotadas em cada disciplina, sendo que o aluno deverá estabelecer contato com o professor para manter-
se informado das exigências relativas às avaliações a serem realizadas no período em que estiver
afastado.

Este regime excepcional não abrange as atividades de estágio.
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10.9 Notas
As notas são disponibilizadas no site do UniAnchieta, no sistema Lyceum “aluno online”.
A revisão das notas de aproveitamento do período pode ser requerida pelo aluno, pessoal-

mente ou por meio de terceiro, com procuração, até quarenta e oito horas após publicação no site da
Instituição.

10.10 Faltas
O registro de faltas é disponibilizado por disciplina no site do UniAnchieta, por meio do sistema

Lyceum, “aluno online”. A revisão das faltas somente poderá ser requerida até quarenta e oito horas
após sua publicação.

11. Sistema de Avaliação

A Avaliação Externa é um processo que está sob a responsabilidade do INEP/MEC, que
designa comissões para avaliação in loco. Essa avaliação ocorre, no caso do UniAnchieta, para o
Recredenciamento da Instituição e para o Reconhecimento ou Renovação de Reconhecimento dos
cursos de graduação.

A  Avaliação Institucional é um processo interno e permanente no UniAnchieta, com envolvimento
de toda a comunidade da Instituição, e constitui-se de instrumentos qualitativos e quantitativos, servindo
como uma prática que retroalimenta o planejamento de todas as ações acadêmicas e pedagógicas.

IMPORTANTE: participe das ações de melhoria de seu curso, contribuindo com sua avalia-
ção, sempre que solicitado, semestralmente, via Lyceum, no “aluno online”.

O ENADE consagra um momento importantíssimo na vida acadêmica do aluno! Realizando a
prova do ENADE o aluno estará representando o seu curso, os seus colegas, o UniAnchieta; por isso
deverá realizá-la com total responsabilidade e comprometimento para que obtenha um resultado que
reflita a qualidade de seu curso, inclusive frente ao mercado de trabalho.

Acesse o site: http://portal.inep.gov.br/enade, link “provas e gabaritos” para conhecer os
estilos das provas de seu curso.
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12. Corresponsabilize-se por sua formação, conhecendo:

Faça a diferença na sua formação acadêmica, conhecendo melhor o Projeto Pedagógico do
seu curso, a matriz curricular e os planos de ensino. Acompanhe o “aluno online”, busque autonomia
intelectual, participe de atividades culturais. Lembre-se: o bom professor é o aluno que faz, e você só
tem a ganhar.

13. Fique atento

LEI ANTIFUMO
A Lei nº 13.541, de 7 de maio de 2009, proíbe o consumo de

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco. É proibido fumar em ambientes de
uso coletivo, assim como em escolas e universidades. As infrações estão
sujeitas às sanções da Lei.

TROTE
É expressamente proibido o trote no UniAnchieta, e sua prática sujeita o(s) autor(es) às

sanções disciplinares previstas no Regimento da Instituição.
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14. Calendário Escolar
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