
Vamos continuar essa 
conversa lá nas redes?

@unisinos
GUIA de 
bOLSO
unisinos

Mais de 780.000 exemplares para o desenvolvimento das suas 
atividades acadêmicas. As consultas para verificação da disponibilidade 
dos títulos procurados, bem como pedidos de Book Express, reservas 
e renovações de obras, são feitas através do catálogo online:  
www.biblioteca.asav.org.br/biblioteca

Book express: Solicite os exemplares que precisa e retire 
em um dos pontos atendidos.

demais informações: bibliotecasl@unisinos.br

Aproxime a câmera e visualize os mapas dos campi.

Seg à Sex das 8h às 22h 
Sáb das 8h às 12h.

biblioteca

São LeopoldoPorto Alegre

MaPa UNiSiNoS

Acesse unisinos.br/acolhida e confira o funcionamento 
dos estabelecimentos e serviços que operam nos campi.

coNveNiêNciaS



Olá, a gente está muito feliz 
de ter você na Unisinos!

Atendimento Unisinos 
(51) 3591.1122 
WhatsApp (51) 9999.55572

Unisinos Carreiras 
(51) 3591.1122 
Ramais 4070 / 4072

NAE-Núcleo de Atenção 
ao Estudante 
(51) 3591.1122 
Ramais 4107 / 4115 / 4117

Postos de Atendimento 
(51) 3591-1122 
Ramal 1703 (São Leopoldo) 
Ramal 3781 (Porto Alegre)

Achados e Perdidos 
(51) 3590.8334

Ambulatório 
(51) 3590.8375

Emergência Unisinos 
(51) 3590.8234  
Ramal 234

Bibliotecas 
(51) 3591-1122 ou 3590-8801

Estacionamento 
Telefone: (51) 3590.8553

* Em função da pandemia, os horários 
de atendimento sofreram alterações. 
Confira informações atualizadas em 
unisinos.br/coronavirus
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SecretariaS
ESCOlA dE dirEitO
Cursos de Graduação da Escola de direito 
Ramal: 1401 E-mail: secgraddireito@unisinos.br

ESCOlA dE SAúdE
Cursos de Graduação da Escola de Saúde
Ramal: 1201 E-mail: secgradsaude@unisinos.br 

ESCOlA POlitéCNiCA
Cursos de Graduação da Escola Politécnica 
Ramal: 1701 E-mail: secgradpolitecnica@unisinos.br

ESCOlA dE GEStãO E NEGóCiOS
Cursos de Graduação da Escola de Gestão e Negócios
Ramal: 1501  E-mail: secgradgestaoenegocios@unisinos.br

ESCOlA dA iNdúStriA CriAtivA
Cursos de Graduação da Escola da indústria Criativa
Ramal: 1301 E-mail: secgradindustriacriativa@unisinos.br

ESCOlA dE HUmANidAdES
Cursos de Graduação da Escola  de Humanidades  
Ramal: 1101 E-mail: secgradhumanidades@unisinos.br 

SECrEtAriA lAtO SENSO
Unisinos São leopoldo - Prédio E07 
Fone: (51) 3591.1122  ramais: 1565 / 1586
E-mail: latosensosl@unisinos.br 

Unisinos Porto Alegre - torre Educacional 
Fone: (51) 3591.1122  ramais: 3711 / 3714
E-mail: latosensopoa@unisinos.br

SECrEtAriA lAtO SENSO - CUrSOS EAd E HíBridOS
Unisinos São leopoldo - UAPPG
Fone: (51) 3591.1122 ramais: 3279 / 3264
E-mail: seclatoead@unisinos.br

Este guia foi feito para que você 
se sinta acolhido(a) e encontre 
todas as informações que precisa 
para viver o dia a dia na universidade. 
Guarde sempre com você.

É uma plataforma que oferece diversas atividades como cursos de 
extensão, eventos, MOOCs cursos de idioma e muito mais para você 
potencializar sua formação. Acesse: unisinos.br/lab 

UNiSiNoS lab

Espaço que disponibiliza vagas de estágio e emprego específicas 
da sua área, que irão fazer você se aproximar ainda mais com o 
mercado de trabalho. Acesse: unisinos.br/carreiras 

UNiSiNoS carreiraS

A Unisinos possui cerca de 160 universidades parceiras em 30 países 
para você fazer um intercâmbio. Acesse: unisinos.br/global  

iNterNacioNalização

A Unisinos conta com linhas de transporte municipal, metropolitano, 
intermunicipal e porta a porta. A Linha Circular Unisinos faz o trajeto 
entre a Estação Unisinos e o campus São Leopoldo. Confira os horários 
Acesse: unisinos.br/transporte.

traNSPorteS

Ver as suas notas, consultar os planos de aula, emitir boletos e muito mais. 
Esse é o seu portal particular da academia.  Acesse: minha.unisinos.br

MiNha UNiSiNoS


