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A realização de encontros presenciais nos Campi está organizada a partir dos seguintes orientadores:

a. ampliar e garantir a retomada das atividades presenciais no campus e demais espaços importantes 
para o desenvolvimento de competências; 

b. oferecer alternativas acadêmicas de qualidade para os alunos, para garantir a realização de um 
semestre produtivo a todos;

c. respeitar as aprendizagens ocorridas durante a pandemia sobre formas de configurar as Atividades 
Acadêmicas, respeitando suas especificidades.

Do ponto de vista da biossegurança, são adotados protocolos, considerando-se orientações 
governamentais, os quais se desdobram em três dimensões: a. cuidado e prevenção, b. higiene e 
limpeza, e c. segurança e distanciamento. 

Os encontros presenciais no campus ocorrem em observância aos protocolos e orientações 
governamentais. É importante, assim, que você fique atento às comunicações institucionais e de seus 
professores.

De que forma o aluno que frequentou encontros presenciais e testou positivo para Covid-19 
deve proceder?

É fundamental que o aluno comunique à instituição sobre a sua situação. A comunicação deve ser feita 
aos professores das Atividades Acadêmicas, à coordenação do curso e ao NAE - Núcleo de Atenção ao 
Aluno, com os seguintes dados: 

 Informações da Atividade Acadêmica (dia, horário e local), nome do aluno, RA.

NAE: 

E-mail: assistencia@unisinos.br

Telefone: 3591-1122 - ramais: 4107 e 4117

1. 2022 – RETOMADA DOS ENCONTROS 
PRESENCIAIS: AS DIFERENTES CONFIGURAÇÕES 
DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
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2.1 Cursos presenciais 
Para garantir os princípios citados acima, as Atividades Acadêmicas estão organizadas em diferentes 
formatos, desde Atividades Acadêmicas que ocorrem totalmente no campus/campo de prática a 
Atividades Acadêmicas que ocorrem de modo online (síncrono ou assíncrono).

2.1.1 Como saberei quando acontecerão os encontros presenciais?    
Você pode consultar as características de sua turma no Portal Minha Unisinos, no link “Consulta 
Encontros”. Além disso, os professores indicarão a organização do semestre no Plano de Ensino.
 
2.1.2 Posso optar pela forma de participação nas turmas com encontros simultâneos, online ou 
presencial no campus? 
Sim, os professores organizarão a forma de participação dos alunos nos encontros simultâneos. Cada 
aluno poderá escolher a melhor forma de participar dos encontros, seja no campus ou de forma online. 
 
Nas semanas de aula online, segue-se o modelo de aulas semanais síncronas online adotado pela 
Unisinos.

2.1.3  É possível alterar a escolha da forma de participação ao longo da realização dos encontros 
presenciais no campus?
Sim. Para isso, o aluno deve comunicar-se constantemente com o professor.
 
É importante destacar que a participação dos alunos nas aulas é obrigatória e fundamental para o 
adequado aproveitamento acadêmico, independente da forma como esta participação se dará: de 
forma online ou presencial.  O controle de frequência será realizado tanto nos encontros presenciais no 
campus quanto nos encontros online síncronos.
 
2.1.4 Como acontecerão as avaliações? 
As avaliações de cada Atividade Acadêmica são agendadas e organizadas pelos professores e serão 
comunicadas pelo Plano de Ensino, e seguirão os formatos das Atividades Acadêmicas.

2.2 Cursos EAD e Híbrido  

2.2.1 Sobre as avaliações presenciais (Cursos EaD e Híbridos): 
Tendo em vista a legislação vigente que regula os cursos EaD e Híbridos, a Universidade manterá a realização 
dos Graus B e C, das Atividades Acadêmicas a distância, de forma remota, por meio do site 
provasead.unisinos.br. O sistema, por contar com a tecnologia de reconhecimento facial, exige a utilização de 
uma Webcam.

Caso o aluno não possua o equipamento ou assim desejar, poderá realizar as provas presencialmente, em seu 
polo ou campus de vínculo, mediante solicitação.

2. GRADUAÇÃO
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Já as avaliações de Graus B e C, correspondentes às Atividades Acadêmicas híbridas, que preveem 
encontros presenciais (Cursos Híbridos), serão integralizadas de acordo com o cronograma de cada 
Curso, na plataforma Canvas ou presencialmente.

2.2.2 Qual será o período de agendamento das provas?

Não é necessária a realização de agendamento da avaliação. O aluno realizará as avaliações de acordo 
com o período mencionado no item 2.2.3, atentando-se ao bimestre de cada disciplina. O sistema de 
avaliações fica disponível ininterruptamente, no entanto, orientamos que o aluno realize a avaliação 
durante o horário de suporte, de acordo com o item 2.2.5.

2.2.3 Qual será o período de realização das provas?

As avaliações dos Graus B e C, que completam o ciclo de aprendizagem do primeiro bimestre, serão:

Grau B, segunda a sábado: de 18/04, às 10h, até 23/04, às 13h. Após esse horário, não será mais 
possível iniciar e realizar qualquer prova. No dia 21/04, feriado nacional, o site de provas estará 
disponível.

Grau C, quinta, sexta e sábado: de 28/04, às 10h, até 30/04, às 13h. Após esse horário, não será mais 
possível iniciar e realizar qualquer prova.

Já as avaliações de Grau B e Grau C referente as atividades do segundo bimestre, serão realizadas nas 
seguintes datas:

Grau B, segunda a sábado: de 20/06, às 10h, até 25/06, às 13h. Após esse horário, não será mais 
possível iniciar e realizar qualquer prova.

Grau C, quinta, sexta e sábado: de 30/06, às 10h, até 02/07, às 13h. Após esse horário, não será mais 
possível iniciar e realizar qualquer prova.

2.2.4 Onde serão realizadas as provas?

As provas poderão ser realizadas em local propício ao aluno, com a utilização da tecnologia de 
rastreamento facial. O aluno deverá acessar a prova, preferencialmente pelo navegador Google 
Chrome, por meio do endereço: provasead.unisinos.br. Verifique os tutoriais disponíveis na plataforma 
Canvas, com a descrição de todo o processo.

2.2.5 Haverá suporte no período das provas de Grau B e Grau C? 

Sim. Durante a semana, das 9h às 21h, e no sábado, das 9h às 15h. Nossos canais de suporte são: 
eadsl@unisinos.br e (51) 3591-1122.
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2.2.6 Quais são os requisitos para a realização das provas?

As provas devem ser realizadas em computador ou notebook, que deverá possuir webcam. A ativação 
da webcam é condição obrigatória para a liberação da avaliação e será utilizada para o rastreamento 
facial durante o período de realização da prova, de modo a garantir a idoneidade do processo. Não 
aconselhamos o uso de dispositivos móveis, em razão de problemas e da própria qualidade de acesso.

2.2.7 O que fazer se o aluno não possuir os requisitos para realizar a prova de forma remota?

Caso o aluno não possua o equipamento em seu computador ou externo a ele, ou não concordar com a 
captura e armazenamento de sua imagem, deverá entrar em contato com o Atendimento Unisinos: 
atendimento@unisinos.br ou 51 3591-1122, indicando a indisponibilidade até a data de 08/04, para as 
avaliações das disciplinas do primeiro bimestre e 10/06 para as avaliações das atividades acadêmicas 
do segundo bimestre ou semestrais. O aluno que desejar realizar as provas presencialmente deverá 
respeitar o mesmo período de aplicação das provas regulares, conforme item 2.2.3.

Atenção: as provas presenciais são aplicadas no horário de atendimento de cada Polo.

2.2.8 No caso de um aluno do grupo de risco não possuir webcam, o que fazer? 

O aluno deverá entrar em contato por meio do e-mail atendimento@unisinos.br ou pelo telefone 51 
3591-1122, indicando a condição de ser do grupo de risco e não possuir webcam. Deverá ser 
encaminhado o atestado médico atualizado com a descrição da doença, enfermidade ou patologia e 
deverá ser solicitar o exercício domiciliar, conforme guia do aluno.

2.2.9 As comunidades virtuais das Atividades Acadêmicas ficarão disponíveis após o período regular 
das provas?

Sim. Todas as comunidades virtuais ficarão disponíveis até 16/07/22. Após essa data, não será mais 
possível reabri-las. Por isso, sugerimos que os alunos que farão provas de Grau C especial salvem 
todos os materiais disponibilizados nas comunidades.

2.2.10 Sobre as vivências no campus (Cursos Híbridos):

A realização das vivências presenciais é fundamental para a formação do profissional. É importante 
que o aluno acompanhe as informações e o cronograma disponibilizados nas comunidades e, em caso 
de dúvidas, acione o tutor ou o professor de referência.
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3. PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSO

3.1 Lato Senso - cursos presenciais

3.1.1 Como ficarão as aulas dos cursos de pós-graduação? 

As aulas das turmas que estão em andamento serão mantidas com atividades desenvolvidas nos 
campi e remotamente.[SdOM1] 

Para as turmas que iniciarão no semestre 2022/1, as aulas serão totalmente presenciais prezando 
uma retomada do convívio dos alunos nos nossos campi, mas igualmente valorizando as disciplinas 
presenciais remotas, que possam vir a fazer parte do currículo[VH2] .

Para tanto, serão levados em conta protocolos externos e internos, bem como o curso da pandemia. 
A Universidade segue orientações do novo modelo de distanciamento controlado do Governo do 
Estado no enfrentamento da pandemia, chamado de 3As, um sistema de emissão de avisos, alertas 
e ações para os municípios.

3.1.2 Posso optar entre participar de forma presencial no Campus e de forma online nos 
encontros essenciais? 

As aulas na modalidade online nas turmas que iniciarão em 2022/1 serão somente aquelas em que 
professores de diferentes regiões, estados ou países ministrarão suas aulas remotamente. Essas 
aulas serão aprimoradas, conforme a tecnologia que subsidie uma melhor interação entre 
professores e alunos e as datas serão disponibilizadas no cronograma do curso.

3.1.3 Como saberei quando acontecerão os encontros presenciais?  

A sinalização das datas dos encontros presenciais será feita através do Cronograma do curso, que 
será disponibilizado no Moodle. O horário das aulas nos encontros presenciais será o horário regular 
de cada turno e pode ser conferido na página do curso no site.

As aulas online (oferecidas remotamente) de professores de outras regiões serão transmitidas 
através da plataforma Teams, seguindo o cronograma disponibilizado previamente pela 
secretaria/coordenação do curso. 

3.1.4 Como serão organizadas as aulas de prática no contexto de pandemia? 

As aulas de prática em laboratórios especializados ou em campo ocorrerão respeitando todos os 
protocolos de biossegurança para sua realização.

A participação do momento da aula prática é essencial e obrigatória para o bom aproveitamento e 
desempenho na disciplina. 

Converse com a coordenação de seu curso em caso de dúvidas. 
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● Projeto Aplicado 

A realização dos Projetos Aplicados segue normalmente. Situações de prorrogação de entrega por 
impossibilidade de coleta de dados, por exemplo, serão definidas caso a caso. 

● Bancas 

Serão mantidos os agendamentos prévios para a realização das bancas, sendo que elas ocorrerão na 
modalidade online, com a possibilidade de previsão para o retorno presencial. Para tanto, serão 
levados em conta protocolos externos e internos, bem como o curso da pandemia.

3.2 Lato Senso - Cursos Híbridos 

3.2.1 Sobre as disciplinas presenciais: 

Reafirmando o diferencial do lato senso híbrido, que traz consigo a flexibilidade do online e a imersão 
em vivências no campus, estes cursos retomam suas disciplinas presenciais em 2022. Para tanto, 
serão levados em conta protocolos externos e internos, bem como o curso da pandemia. Qualquer 
dúvida sobre a dinâmica das vivências no campus, não deixe de contatar seu coordenador.

3.2.2 Como saberei quando e como acontecerá cada um dos encontros presenciais?

Informações gerais sobre os encontros presenciais podem ser conferidas no site do curso. Para outros 
detalhamentos, como as datas desses encontros, consulte o respectivo cronograma.

3.2.3 Como ocorrerão as vivências no campus neste semestre?

As vivências em laboratórios especializados e em salas de aula seguirão todos os protocolos de 
biossegurança para sua realização.

 

4.1 Sobre as Aulas 

No primeiro semestre de 2022, em regime de exceção e retomada aos campi, devido às restrições 
impostas pela pandemia (Covid-19), as ofertas das disciplinas da Pós-Graduação ocorrerão em três 
modalidades: i) presencial físico, ii) presencial remoto, iii) presencial físico (com possibilidade de 
simultaneidade) e presencial remoto, sendo caracterizadas como: 

i) Presencial físico: disciplina/atividade que ocorre na sua totalidade em um dos Campi (São Leopoldo 
e Porto Alegre); 

ii) Presencial remoto: disciplina/atividade que ocorre na sua totalidade de modo on-line 
sincronicamente pela ferramenta Teams; 

4. PÓS-GRADUAÇÃO - ESTRITO SENSO
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iii) Presencial físico (com possibilidade de simultaneidade) e remoto: disciplina/atividade que 
mescla encontros no modelo presencial físico nos campi e encontros no modelo presencial remoto. Os 
encontros no modelo presencial físico possibilitam a transmissão simultânea pelo Teams a alunos que 
por alguma necessidade não estejam na Universidade. 

A modalidade de oferta das suas disciplinas/atividades acadêmicas, bem como o cronograma com as 
datas dos encontros serão informados pela secretaria de seu Programa de Pós-Graduação (PPG); 
Reforçamos, que esta retomada está seguindo os protocolos do plano de contingência da 
Universidade.  

Os protocolos estão definidos para atender as dimensões de (a) cuidado com as pessoas, (b) higiene e 
limpeza e (c) segurança e distanciamento controlado, de acordo com as recomendações e 
determinações os órgãos setoriais e de saúde. Para mais informações sobre os protocolos e 
funcionamento dos campi acesse: https://www.unisinos.br/coronavirus/  e 
https://www.unisinos.br/coronavirus/#plano-de-contingencia  

Outras informações, bem como o cronograma de aula, consulte a Secretaria do seu Programa 
de Pós-Graduação.    

4.2 Atividades Acadêmicas Práticas ou Laboratoriais 

A oferta e a manutenção das aulas práticas ou laboratoriais estão sendo organizadas para que as 
atividades possam ser realizadas na modalidade presencial. As pesquisas serão mantidas 
considerando as necessidades de cada aluno. Os laboratórios temáticos poderão ser reservados 
diretamente com a equipe do laboratório desejado por e-mail ou presencialmente. Outras atividades 
estão sendo trabalhadas na individualidade, junto à sua coordenação de Pós-Graduação. Caso você 
esteja realizando alguma dessas atividades e esteja com dúvidas, o seu canal de contato é o seu 
orientador ou o coordenador do seu curso. 

4.3 Estágios Docência 

A prática do Estágio Docência está mantida, respeitando as especificidades e regras de cada Atividade 
Acadêmica que o aluno esteja inserido enquanto estagiário. Caso você tenha alguma dúvida, o canal 
de contato é o seu orientador, seu coordenador ou a secretaria do seu Programa de Pós-Graduação. 

4.4 Avaliações e Frequência

As avaliações das disciplinas do seu Programa, independente da modalidade de oferta da atividade 
acadêmica, não serão prejudicadas e serão acordadas, com cada professor, respeitando o prazo e o 
formato da respectiva disciplina. A presença do aluno nas aulas passa a ser obrigatória, seja qual for a 
modalidade da atividade acadêmica.

4.5 Bancas de Mestrado e Doutorado 

As bancas podem seguir o formato presencial remoto ou serem realizadas no formato simultâneo com 
a presença física na Universidade, sem perder de vista a qualidade, o protocolo e a relevância desse 
momento para o aluno e o orientador. Cabe a todos os participantes providenciar um ambiente em 
boas condições de conexão e comunicação, necessários ao bom andamento da sessão. Mais 
informações podem ser obtidas com o coordenador do seu curso, secretaria ou orientador. 

 

https://www.unisinos.br/coronavirus/
https://www.unisinos.br/coronavirus/#plano-de-contingencia
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5.1 Laboratórios Didáticos e de Pesquisa

Agendamentos individuais diretamente com o laboratório, conforme disponibilidade. O contato 
poderá ser feito diretamente com o laboratório por e-mail ou de forma presencial. A partir do dia 
14/02/2022 os laboratórios passam a atuar em seu respectivo horário normal de funcionamento.

Caso não tenha o contato direto do laboratório, poderá encaminhar a solicitação pelos e-mails 
apoiosl@unisinos.br (Campus SL) ou apoiopoa@unisinos.br (Campus POA). 
 
5.2 Laboratórios Públicos de Informática
Passam a atuar em seu respectivo horário normal de atendimento, para atividades acadêmicas, a 
partir do dia 14/02/2022:

- Em São Leopoldo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h. Aos sábados, no Laboratório Público 
da Biblioteca, das 8h às 12h.
- Em POA, na Torre Educacional: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h e aos Sábados, das 8h às 
13h.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser realizado pelos e-mails apoiosl@unisinos.br (Campus SL) 
ou apoiopoa@unisinos.br (Campus POA). 

5.3 Moodle e Canvas
Preparamos uma série de questões para você que podem estar atreladas ao Moodle e ao Canvas. Se 
você tiver alguma dificuldade não mapeada aqui, ou se por algum motivo uma disciplina em que 
você está matriculado não aparecer nas plataformas, fique tranquilo e entre em contato com o 
Atendimento Unisinos. Você será direcionado ao setor responsável, de acordo com cada situação. 
Os endereços das plataformas são:  Moodle - moodle.unisinos.br Canvas – canvas.unisinos.br

5.4 Acesso a cursos e disciplinas
Para acessar as plataformas, alunos de graduação e de pós-graduação devem utilizar os endereços: 
moodle.unisinos.br ou canvas.unisinos.br , fazendo uso do e-mail institucional. O usuário e a senha 
são os mesmos utilizados no Portal Minha Unisinos: <usuario>@edu.unisinos.br

5.5 Acesso aos Apps do Moodle e do Canvas
 Você pode fazer download dos Apps dos dois ambientes tanto pela GooglePlayStore 
<https://play.google.com/store>  quanto pela AppleStore < https://www.apple.com/br/app-store/ > 

5. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
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O horário de atendimento em Porto Alegre é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e nos sábados  
das 8h às 12h.

· Solicitação de fichas catalográficas: bibliopt@unisinos.br
· Dúvidas sobre normas técnicas ABNT: biblionormas@unisinos.br
· Dúvidas sobre bases e capacitações: bibliobases@unisinos.br

Outras dúvidas:
. bibliotecasl@unisinos.br
. Telefone: 3590 8819 | 3590 8801

7.1 O serviço de Book Express está sendo atendido?
Sim, para solicitar acesse a página da Biblioteca em Book Express. 

7.2 Até quando posso fazer o pedido de Book Express?
As solicitações poderão ser realizadas durante toda a semana.
Pedidos, para a retirada no local de origem do material, realizados até às 16h, são atendidos no mesmo 
dia, já os pedidos realizados a partir das 16h01, serão atendidos no próximo dia útil. Os pedidos de 
materiais que envolverem transporte entre as Bibliotecas de São Leopoldo, Porto Alegre ou Posto da 
Escola Politécnica serão atendidos conforme a agenda de transporte. É necessário aguardar o 
recebimento do e-mail informando a disponibilidade do material. 

A Biblioteca está atendendo alguns serviços de forma restrita. O horário de atendimento em São 
Leopoldo (2ºandar- Saguão) é segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e nos sábados das 8h às 12h.

Espaço para estudo – 3 A é de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e nos sábados das 8h às 12h.

7. BIBLIOTECA UNISINOS

O Atendimento Unisinos está atuando de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e, aos sábados, das 9h à 
12h nos canais de atendimento presencial (Campus SL e Campus POA), telefônico e e-mail. No canal 
de atendimento online via whatsapp atendemos de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h30 e, aos 
sábados, das 9h às 11h30. 

Entre em contato com o Atendimento através do Fale Conosco (unisinos.br/fale-conosco), onde você 
poderá consultar a FAQ e tirar suas dúvidas sobre questões acadêmicas, assuntos financeiros e 
serviços da Universidade e, também, encaminhar e acompanhar solicitações através dos serviços de 
autoatendimento aos alunos.

6. ATENDIMENTO UNISINOS

5.6 Como faço para trocar a minha senha?
Para trocar a senha, acesse o Portal Minha Unisinos em Aluno > Meus dados.

5.7 Está faltando material no Moodle ou no Canvas?
Entre em contato com o Atendimento Unisinos, que eles irão verificar qualquer problema de suporte e 
entrar em contato com o seu professor.
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8. FORMATURAS
Todas as informações e atualizações sobre as formaturas podem ser conferidas através do site 
www.unisinos.br/formaturas. Os alunos também serão comunicados via e-mail.

A Unisinos oferece suporte aos alunos formandos através da equipe de Formaturas nos contatos 
abaixo:

Telefone: (51) 3591-1122 - ramais 3331/3334 ou pelo e-mail formando@unisinos.br.

7.3 Meus livros estão com prazo de devolução vencendo, o que devo fazer?
A renovação dos livros é de responsabilidade do aluno e pode ser efetuada através do sistema em: 
Meu Pergamum http://www.biblioteca.asav.org.br/biblioteca_s/php/login_usu.php . O acesso se dá 
com login e senha do portal Minha Unisinos. 

Importante: Os materiais reservados não poderão ser renovados. Dessa forma, deverá ser realizada a 
devolução do exemplar.

7.4 Estou com livros em atraso. Como resolvo?
Basta solicitar o serviço de Regularização de Débito através do link: 
http://www.unisinos.br/biblioteca/servicos-e-recursos/regularizacao-de-atraso. Não esqueça: Os 
materiais com reserva não poderão ser regularizados. Neste caso, deverá ser realizada a devolução 
do exemplar.

7.5 Qual a senha utilizada para acessar os e-books?
O login e senha para acessar os e-books da Biblioteca são os mesmos utilizados para acessar o 
portal Minha Unisinos.

7.6 Como acesso os e-books da Biblioteca?
Basta acessar o catálogo online da Biblioteca através do endereço http://biblioteca.asav.org.br/. 
Selecione Tipo de obra Livro eletrônico. Selecione o tipo de pesquisa Título, Assunto, Autor ou Livre. 
Digite o termo desejado e clique em Pesquisar. Para acessar o e-book é necessário clicar no ícone do 
cadeado. Abrirá a tela para inserir login e senha (os mesmos utilizados para acessar o portal Minha 
Unisinos). Após efetuar o login, o sistema remeterá para a plataforma do e-book. Boa pesquisa!7.7 
Estou com dúvidas sobre normas da ABNT. Como faço para esclarecer?
Envie sua dúvida para biblionormas@unisinos.br.

7.8 Estou com dúvidas sobre bases de dados e capacitações. Como faço para esclarecer?
Envie sua dúvida para bibliobases@unisinos.br.

7.9 Preciso de adaptação dos textos através do serviço do LAI (Laboratório Adaptado de 
Informática). Como faço para solicitar?
Envie sua solicitação para lai@unisinos.br.

8.0 Preciso de um espaço para estudar. A Biblioteca está aberta?
A Biblioteca oferece espaço para estudos aos alunos, professores e funcionários.
Para mais informações entre em contato com: bibliotecasl@unisinos.br

http://www.unisinos.br/biblioteca/servicos-e-recursos/regularizacao-de-atraso
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A equipe do Unisinos Carreiras trabalha com a gestão da carreira dos alunos da universidade, 
intermediando a relação com o mercado de trabalho, realizando a divulgação de vagas e formalização 
do vínculo de estágio curricular e extra curricular. Além da preparação pra processos de seleção e 
orientação de carreira, com o objetivo de gerar melhores condições de empregabilidade e realização 
profissional. Nos acompanhe no instagram @unisinoscarreiras e no site: www.unisinos.br/carreiras e 
fique por dentro das nossas ações.

Conheça mais os nossos serviços:

9.1 Gestão de Carreira

Para refletir sobre a sua carreira, tomar decisões e desenvolver competências para o mercado de 
trabalho, confira alguns serviços disponibilizados aos alunos: Escolha ou Reescolha Profissional, 
Planejamento de Carreira, Assessoria de Currículo e LinkedIn e Oficinas de Empregabilidade 
(divulgados no Unisinos Lab).

*Alguns serviços são gratuitos e outros possuem uma taxa simbólica. No período de isolamento social, 
os serviços com taxa estão sendo ofertados com 50% de desconto para alunos Unisinos. Contato: 
Whatsapp (51) 9 9583 3168 ou e-mail pgcarreira@unisinos.br Horário: segunda a sexta, das 9h às 21h, 
conforme agendamento.

9.2 Gestão de Estágios

É de responsabilidade da nossa área o cumprimento dos projetos pedagógicos dos cursos de 
graduação, tendo como base das suas ações os regulamentos internos da Instituição de Ensino e a Lei 
Federal de Estágio nº. 11.788/2008.

Contatos podem ser feitos pelo telefone (51) 3591-1122 - ramais: 4070, 4071, 4072, 4073 e 4075 ou 
pelo e-mail carreiras@unisinos.br. Horário: segunda a sexta, das 9h às 21h.

9.2.1 Estágio Extra curricular - Não Obrigatório

O estágio não obrigatório é uma oportunidade de iniciação profissional, remunerada, opcional, 
complementar às atividades curriculares do curso.

9.2.2 Estágio Curricular - Obrigatório

O estágio obrigatório é uma atividade que está na grade curricular do curso de graduação. É uma 
atividade acadêmica (disciplina), não remunerada, com exigências específicas da sua graduação para 
que o aluno ganhe experiências e conhecimentos técnico-profissionais e pedagógicos da área em que 
gradua.

9. UNISINOS CARREIRAS



14

9.2.3 As atividades do estágio obrigatório e não obrigatório já podem ser desenvolvidas de forma 
presencial?

Sim. Todas as atividades devem retornar de forma presencial a partir de 01/03/2021, conforme 
determina a Portaria MEC 1.030/2020, com redação dada pela Portaria MEC 1.038/2020:

Art. 1º As atividades letivas realizadas por instituição de educação superior integrante do sistema 
federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, deverão 
ocorrer de forma presencial a partir de 1º de março de 2021, recomendada a observância de 
protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

9.2.4 Posso manter o meu estágio obrigatório e não obrigatório de forma remota?

Sim. Se a parte concedente preferir que as atividades continuem de forma remota, o estágio poderá 
permanecer nesta modalidade.

9.2.5 O meu local de estágio obrigatório está com as atividades suspensas por tempo indeterminado, 
devido à pandemia do novo Coronavírus, como proceder em relação a carga horária exigida pela 
disciplina?

A realidade de cada estágio obrigatório depende da especificidade de cada curso e área. Em cada 
caso, estudos são realizados para compreender a viabilidade da realização dos estágios nesse 
contexto enfrentado. Para saber sobre a especificidade de seu curso, entre em contato com o seu 
coordenador de curso para receber as orientações sobre como proceder.

9.2.6 Como faço para colher a assinatura da Instituição de Ensino nos documentos de estágio?

Se o documento precisar da assinatura física da Instituição de Ensino ou se você tiver urgência nas 
assinaturas, dirija-se até o Atendimento Unisinos para colher a assinatura de forma presencial. Caso 
contrário, poderá encaminhar o documento para o e-mail carreiras@unisinos.br, o documento será 
assinado e encaminhado por e-mail com um prazo de até uma semana.

10. NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE (NAE):
 
O NAE é formado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de Educação Especial e 
Inclusiva, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Realiza o acolhimento e orientação aos alunos de 
todos os níveis e modalidades acadêmicas. Os atendimentos são realizados mediante atendimento 
prévio, através do telefone (51) 3591-1122 - ramais: 4107 e 4117, ou pelo e-mail 
assistencia@unisinos.br, de segunda a sexta-feira, em horários alternados. 

10.1 Serviços ofertados 
Seguro de Acidentes Pessoais, Atendimentos Psicológico, Pedagógico e Social, Acompanhamento 
alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), Situações motivo de saúde e Grupos 
formativos. 
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PARA CASOS DE CONTÁGIOS

Alunos que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 no núcleo familiar ou 
apresentar sintomas compatíveis com o vírus, devem comunicar seus professores, 
coordenação de curso e não comparecerem nas aulas presenciais. Fique em casa. 
 
Alunos que testarem positivo para o Covid-19, devem fazer contato com o NAE- Núcleo de 
Atenção ao Estudante através do telefone (51) 3591-1122 - ramais: 4107 e 4117, ou pelo e-mail 
assistencia@unisinos.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, além de comunicar seus 
professores e coordenação de curso. Fique em casa. 

11. MOVIMENTO ESTUDANTIL:
Promove a interlocução da Universidade com as entidades de representação estudantil (DCE, DAs, 
CAs), grupos e associações de estudantes. 

Os contatos podem ser realizados pelo telefone (51) 3591-1122, ramal 4101, ou pelo e-mail 
movestudantil@unisinos.br.


