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Conheça a Instituição

 O Centro Universitário Central Paulista - 
UNICEP, que, desde 1972, vem ampliando 
suas atividades e mantendo seus projetos pe-
dagógicos de cursos dinâmicos e atualizados 
de acordo com as diretrizes nacionais de cursos, 
oferece educação em contato com a realidade e 
consolida o saber por meio da atuação de seus 
alunos, contribuindo para o desenvolvimento so-
cioeconômico e cultural de São Carlos e região. 
A cada dia, melhora significativamente seus pro-
cessos administrativos, aumentando a participa-
ção da comunidade acadêmica. 
 Criou novos cursos, ampliando a oferta de 
oportunidades. Consolidou-se como uma das 
melhores e mais conceituadas instituições de 
ensino superior da região central paulista e do 
estado de São Paulo. Desse modo, a instituição 
vem cumprindo seu objetivo de formar cidadãos 
e profissionais qualificados nos cursos de gra-
duação e pós-graduação, nas diversas áreas do 
conhecimento, contribuindo para o desenvolvi-
mento regional, preparando seus alunos para a 
vida e fortalecendo o compromisso social que a 
Instituição desenvolve há décadas.
 A infraestrutura física é dotada de salas con-
fortáveis, amplos espaços de apoio ao ensino e 
a pesquisa, equipamentos e laboratórios moder-
nos destinados ao estudo experimental prático 
das disciplinas dos cursos, contribuindo para o 
aprimoramento dos alunos, com equipamentos 
atualizados, desenvolvendo nestes habilidades 



técnicas e científicas essenciais para sua forma-
ção profissional.
 As bibliotecas são comunitárias, abertas dia-
riamente, inclusive aos sábados, com acervo es-
pecializado, salas de estudo, leitura e pesquisa, 
base de dados e internet.
 Seu corpo docente é formado por profissio-
nais altamente qualificados, aptos a desempe-
nhar suas funções no ensino, no desenvolvimen-
to de pesquisas, através do estímulo à iniciação 
científica, práticas educativas e atividades de ex-
tensão, ancorados em programas de apoio pe-
dagógico e processos de avaliação institucional 
continuada.
 A UNICEP dotou São Carlos e região de uma 
Instituição de Ensino Superior com autonomia 
didático-científica, que lhe confere condições de 
aprofundar estudos e investigações de questões 
locais e regionais, a fim de contribuir para o de-
senvolvimento integrado e sustentado da região 
central paulista.

https://tourmkr.com/F1Jvhvj8IA/34990470p&226.11h&73.95t




Campus       estruturado
A UNICEP está localizada na região central do 
Estado de São Paulo, com três campi bem estru-
turados nas cidades de São Carlos,  Porto Ferrei-
ra e Rio Claro.

Bibliotecas       completas
A biblioteca comunitária do UNICEP nos três cam-
pi têm por objetivo atender às necessidades dos 
cursos e das atividades a eles relacionadas. De 
forma rápida e organizada, coloca à disposição 
dos alunos as informações de interesse educa-
cional, pessoal e profissional.

Docentes       qualificados
O índice de qualificação do corpo docente da 
UNICEP é bastante superior ao que exige a lei e 
o MEC. O corpo docente é constituído por dou-
tores, mestres e especialistas que reúnem qua-
lidades de educadores que têm o compromisso 
com a formação ética e científica dos alunos.

Clínicas       equipadas
As clínicas da UNICEP oferecem serviços a toda 
comunidade de São Carlos e região e, anualmen-
te, realizam mais de 20 mil atendimentos.



Cursos de Graduação

Administração    
Arquitetura e Urbanismo   
Biomedicina 
Ciências Biológicas - Bacharelado 
Ciências Contábeis 
Direito   
Educação Física - Bacharelado  
Educação Física – Licenciatura  
Enfermagem   
Engenharia Agronômica 
Engenharia Civil   
Engenharia de Computação 
Engenharia de Produção   
Engenharia Elétrica 
Farmácia  
Fisioterapia  
Medicina Veterinária 
Nutrição  
Odontologia 
Pedagogia (presencial e EaD)   
Psicologia 
Publicidade e Propaganda 
Gestão de Recursos Humanos  
Gestão da Tecnologia da Informação 
Manutenção de Aeronaves 

Acesse para mais informações sobre o curso

    

Legendas: 
São Carlos        Rio Claro        Porto Ferreira 

https://www.unicep.edu.br/graduacao
https://www.unicep.edu.br/rioclaro/graduacao
https://www.unicep.edu.br/portoferreira/graduacao




Orientação
Acadêmica

O estudante matriculado possui o acesso para 
essa página exclusiva, unicep.edu.br, ao acessá-
-la escolherá o Campus em que está matriculado 
e após esse passo ingressará no “meu mundo”. 
Para a identificação e o primeiro acesso ao portal 
o estudante entra com o login e a senha, que é o 
mesmo número fornecido pela secretaria acadê-
mica, Registro de Aluno (RA). A senha será rede-
finida pelo aluno no próprio portal. Muitas infor-
mações e apoio à vida acadêmica estão contidas 
nesse ambiente. 

IMPORTANTE 
Todas as regras de convivência, 
avaliação geral e de funciona-
mento Institucional estão deta-
lhadas no REGIMENTO, acessível 
na íntegra através do ambiente 
do estudante.



Secretaria acadêmica

É o órgão responsável pelo acompanhamento 
e informação acadêmica ao corpo discente, en-
contrando-se à disposição para prestar orienta-
ção sobre a vida universitária, os cursos de gra-
duação e os direitos e deveres dos alunos.
Todos os documentos escolares, tais como de-
clarações, atestados, transferências, programas 
de disciplinas e outros, devem ser requeridos na 
Secretaria Acadêmica.

Horário de funcionamento:
Campus São Carlos
Seg. à Sexta, das 8h às 22h; 
Sábado das 8h às 14h

Campus Porto Ferreira  
Seg. à Sexta, das 8h30 às 21h.

Campus Rio Claro  
Seg. à Sexta, das 8h às 22h.

Comunicação entre a Unicep
e o (a) aluno (a)

Informamos que os comunicados acadêmicos e 
financeiros entre a Instituição e o(a) aluno(a) se-
rão via e-mail (devidamente cadastrado no ato 
da matrícula) ou através de editais afixados nos 



murais localizados no campus e diretamente na 
homepage da Instituição.
     

Aviso: 
Aluno(a), mantenha sempre atualizado seu e-mail, in-
formando à secretaria ou no seu ambiente de aluno(a), 
qualquer alteração que fizer.

Matrícula

A matrícula é semestral, conforme previsto na 
divisão do currículo de seu curso. Portanto, as 
matrículas são feitas sempre no início de cada 
semestre letivo, nos meses de janeiro e julho, 
em datas divulgadas no Calendário Escolar, nos 
murais de avisos, em redes sociais e no ambien-
te do aluno.
Para os cursos oferecidos na modalidade EaD a 
divisão curricular é feita através  da oferta de  dis-
ciplinas em módulos. Cada módulo compreende 
o período de um bimestre. A cada bimestre são 
oferecidas novas disciplinas a serem cursadas.

Alunos Regulares:

São aqueles alunos que não têm qualquer depen-
dência e que se matriculam em todas as discipli-
nas oferecidas no respectivo período (semestre).



Alunos Matriculados por 
Disciplina:

São aqueles que efetuam matrícula simultanea-
mente em disciplinas de dois ou mais períodos 
(semestres) diferentes. É o caso de alunos que 
possuem dependências, que tenham trancado 
eventualmente a matrícula em períodos anterio-
res ou, ainda, aqueles que tenham cursado disci-
plinas em outras instituições de ensino superior.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos são condições prévias para a 
matrícula em determinadas disciplinas. Ou seja, 
algumas disciplinas, para serem cursadas, de-
pendem de conhecimento prévio. Desse modo, 
o aluno que vier a ser reprovado ou que não se 
matricular em disciplinas consideradas pré-requi-
sito não poderá dar sequência normal ao curso.

Trancamento de Matrícula

Caso tenha necessidade de interromper seus es-
tudos, o estudante, poderá requerer junto à Se-
cretaria Acadêmica o trancamento total (em to-
das as disciplinas do semestre) ou trancamento 



parcial (em algumas disciplinas) de sua matrícula.
O trancamento total tem validade por 2 perío-
dos letivos.
Os prazos de trancamento parcial estão dispo-
níveis no Calendário Acadêmico. O trancamento 
só é permitido a partir do 2º período de cada 
curso. Não é permitido trancamento antes da 
conclusão do 1º período dos cursos.

Aviso: É necessário também estar com os pagamen-
tos em dia até a data da solicitação do trancamento.

Alteração de Matrícula

Quando o aluno fizer o trancamento de dis-
ciplinas: deverão ser observadas as datas deter-
minadas no calendário acadêmico e feita a soli-
citação junto à secretaria acadêmica.
 
Quando o aluno fizer a inclusão de discipli-
nas: terá que observar o período e a data limite 
previstos no calendário acadêmico e estar ciente 
que haverá uma cobrança retroativa de valores, 
desde o início do semestre. 

Quando o aluno desistir do curso: deverá co-
municar imediatamente à secretaria acadêmica, 
através de um requerimento próprio.

Quando o aluno fizer o trancamento integral 
do curso: deverá solicitar, a qualquer momento, 
na secretaria acadêmica; devendo estar com to-



das as mensalidades devidamente quitadas, até 
a data do pedido.

Quando o aluno fizer a troca de cursos/turnos: 
deverá seguir as normas regimentais e as datas 
determinadas pelo calendário acadêmico, solici-
tando as alterações diretamente na secretaria.

Fornecimento de documentos pela 
Secretaria e Tesouraria

• Declaração de matrícula
• Histórico Escolar
• Normas de avaliação
• Portaria de reconhecimento / autorização
• Declarações financeiras

Os valores para emissão de documentos rela-
tivos à situação acadêmica tais como históri-
co escolar, atestados, declaração de matrícula 
e declaração financeira, as primeiras vias serão 
emitidas gratuitamente e a cobrança será so-
mente para as segundas vias, dentro do semes-
tre letivo, de acordo com a tabela a ser conferi-
da na secretaria.



Transferência

Transferência da UNICEP para outra IES

O aluno regularmente matriculado pode reque-
rer transferência para outra Instituição de Ensi-
no Superior (IES), solicitando a documentação 
necessária na secretaria acadêmica.

Transferência de outras IES para a UNICEP
Os alunos de outras Instituições de Ensino Supe-
rior podem requerer transferência para a UNICEP. 
Os alunos interessados em transferir-se para a 
UNICEP devem procurar a Secretaria Acadêmica.

Aproveitamento de Estudos

O aproveitamento de estudos pode ser solicitado 
nos casos de transferência de alunos, matrícula 
de alunos portadores de diploma de curso su-
perior que ingressem em novos cursos, e alunos 
que tenham ingressado por processo seletivo e 
pretendam o aproveitamento de estudos rea-
lizados em cursos de graduação concluídos ou 
não. Poderão requerer na Secretaria, anexando 
o histórico e os Planos de Ensino das disciplinas 
cursadas em outra IES.
Cabe à Coordenação do Curso, no exercício de 
sua autonomia didática, em cada caso particu-
lar, decidir sobre a viabilidade de sua concessão.





Sistema de Avaliação

O Sistema de Avaliação é definido pelo Conse-
lho, de cada curso, em consonância com o Regi-
mento Geral da UNICEP. A avaliação do desem-
penho acadêmico do aluno é feita por disciplina, 
abrangendo os aspectos de frequência mínima 
(75%) e aproveitamento igual ou superior à nota 
mínima 6,0 (seis). 
Fazem parte do processo de avaliação: provas es-
critas e orais, trabalhos de pesquisa, relatórios, 
elaboração de projetos, exercícios, seminários, 
resenhas de textos, exposições orais, defesas de 
monografias e outras formas. Cabe ao Conselho 
de Curso, validar e definir a quantidade, os ins-
trumentos e os pesos que serão atribuídos nas 
avaliações de acordo com as características de 
cada disciplina. O professor deverá entregar à 
Secretaria Acadêmica apenas a nota de eficiên-
cia atribuída durante o semestre, na data esta-
belecida no Calendário Acadêmico.
O aluno que obtiver nota de eficiência igual ou 
superior a 6 (seis), observado o limite mínimo de 
frequência, será considerado aprovado na dis-
ciplina. Cabe ao docente a atribuição das notas 
de eficiência e a responsabilidade pelo controle 
de frequência dos alunos e ao Coordenador de 
curso, zelar pelo cumprimento dessa obrigação, 
intervindo em casos de omissão ou exceção.



Relação Aluno – Professor

De acordo com os incisos I e II e os respectivos 
parágrafos do artigo 63 do Regimento Geral, o 
aluno tem direito à revisão de suas avaliações 
dirigindo-se ao professor, em primeira instância, 
no prazo máximo de cinco dias úteis após a divul-
gação do resultado. Se não satisfeito e em grau 
de recurso, o aluno deve ingressar com requeri-
mento expondo e fundamentando as razões do 
pleito, no prazo de cinco dias úteis do ciente, di-
rigido ao Coordenador do Curso, que constitui-
rá uma comissão composta por docentes, para 
análise e julgamento, ouvindo-se o professor, 
cujo resultado será objeto de Ata. A instância 
inicial dos recursos de avaliação é o Conselho de 
Curso do Curso e, em instância final, o CONSUN. 
Ao tomar conhecimento do resultado, em qual-
quer dos casos, o aluno deve apor o ciente no 
documento de resposta.

Frequência

A frequência mínima exigida para aprovação é 
de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas e 
demais atividades programadas para cada disci-
plina. O aluno com mais de 25% (vinte e cinco 
por cento) de ausência em uma ou mais discipli-
nas será considerado reprovado.



Exemplos:

Disciplina com 3 aulas semanais (60 horas men-
sais): limite de 15 faltas durante o semestre.

Disciplina com 2 aulas semanais (40 horas men-
sais): imite de 10 faltas durante o semestre.

Disciplina com 1 aula semanal (20 horas men-
sais): limite de 05 faltas durante o semestre.

Atenção: 
Em seu benefício, controle suas faltas. O aluno repro-
vado por faltas estará automaticamente reprovado na 
disciplina.

O aluno que obteve frequência acima de 75%, 
mas foi reprovado por nota superior a 4,5 (qua-
tro e meio), poderá cursar a disciplina, porém 
será dispensado da frequência das aulas. Para 
ser aprovado, deverá fazer as provas e os traba-
lhos nas mesmas condições e datas do aluno re-
gular. Cabe ao aluno solicitar junto à secretaria 
a disciplina neste regime.

Justificativas de ausências

O Regimento Geral da UNICEP estabelece, no seu 
artigo 59, parágrafo único, que a frequência mí-
nima exigida, para fins de aprovação é de 75% 
da carga horária total da disciplina.



O abono de faltas, de fato, inexiste, na medida 
em que o Regimento o veda, ressalvadas as de-
terminações legais, que são as seguintes:

Alunos reservistas
A  Lei do Serviço Militar (Lei n° 4.375 de 
10.08.1964) dispõe que todo convocado matri-
culado em Órgão de Formação da Reserva, que 
esteja obrigado a faltar a suas atividades civis, 
por força de exercício ou manobra, tem suas 
faltas abonadas para todos os efeitos. Este dis-
positivo não se aplica aos militares de carreira.

Estudante membro da CONAES
A Lei n° 10.861 de 14.04.2004 determina que 
as instituições de Educação Superior deverão 
abonar as faltas do estudante designado mem-
bro da Comissão Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior (CONAES), que tenha participa-
do de reuniões em horários coincidentes com 
os das atividades acadêmicas.
Em contrapartida, ressalta-se que, em determi-
nadas situações, a legislação pode prever um 
tratamento especial a determinado grupo de 
alunos que se encontrem em situações peculia-
res. Esses casos, todavia, não se tratam de abo-
no de faltas, mas sim de inclusão de atividades 
compensatórias, inclusive domiciliares. São eles:

Tratamento de saúde
O Decreto-lei n° 1.044/69 e a legislação inter-
na,  Resolução CONSEPE/UNICEP Nº 004/2014, 
de 01 de maio de 2014, que Regulamenta o 



Regime Excepcional (REEX) para os estudantes 
regularmente matriculados nos cursos de gra-
duação do Centro Universitário Central Paulis-
ta (UNICEP), dispõe sobre o tratamento excep-
cional para os alunos portadores das afecções, 
que indica e determina que se deve atribuir-
lhes, como compensação da ausência às aulas, 
exercícios domiciliares com acompanhamento 
da Instituição, sempre que compatíveis com 
seu estado de saúde e as possibilidades do es-
tabelecimento. Nestes casos, o atestado mé-
dico apresentado pelo aluno deverá conter o 
tempo necessário para o afastamento e deverá 
ser entregue, no máximo, três dias após a sua 
emissão.

Maternidade 
A Lei n° 6.202/75 atribui à estudante em estado 
de gestação o regime de exercícios domicilia-
res (somente para compensação de ausência) e 
determina que, a partir do 8° mês de gravidez 
e durante os próximos três meses, a estudante 
ficará assistida pelo regime de exercícios domi-
ciliares, o que igualmente será comprovado por 
atestado médico apresentado à Universidade. 
No ato da apresentação do atestado médico, a 
aluna deverá nomear um procurador para re-
tirar os exercícios domiciliares na secretaria da 
UNICEP

Casos não contemplados
Os seguintes casos não são amparados pela le-
gislação e, portanto, deverão ter suas faltas re-



gistradas e computadas:
a) Militar profissional de carreira, a serviço da 
corporação;
b) Serviço de júri;
c) Testemunha convocada para depor em pro-
cesso judicial;
d) Todo e qualquer evento pessoal: gala, casa-
mento, luto, paternidade, alistamento eleitoral, 
doação voluntária de sangue, entre outros.
e) Consultas médicas e odontológicas.
f) Motivos ou convicções religiosas.

IMPORTANTE: Atestados só serão aceitos, após aná-
lise da Direção de Ensino de Graduação, se estiverem 
de acordo com a legislação vigente.

Serviços à disposição do aluno

Cantina
Junto às áreas de convivência do campus, estão 
instaladas lanchonetes que funcionam nos se-
guintes horários:

Campus Miguel Petroni: De segunda  a  sexta, das 
8h às 22h e aos sábados, das 8h às 13h.

Central de Cópias
UNICEP dispõem de central de cópias que fun-
cionam nos seguintes horários:
Campus Miguel Petroni: de segunda a sexta, das 
9h às 12h e das 19h às 22h.





Biblioteca Comunitária – Unicep 
Campus São Carlos

Bibliotecária-chefe: 
Valéria Regina Lopes Kulaif

Endereço: 
Rua Miguel Petroni, 5111

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta, das 8 às 22h e sábados, das 8h 
às 14h

Biblioteca Comunitária – Unicep 
Campus Porto Ferreira

Bibliotecária-chefe:
Wanda Cássia Pires Barbosa 

Endereço: 
Rua Padre Nestor Cavalcante Maranhão, 40

Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta, das 18h às 22h 



Biblioteca Comunitária – Unicep 
Campus Rio Claro

Bibliotecária-chefe: 
Valéria Regina Lopes Kulaif

Endereço: 
Campus Rio Claro - Rua 7, 1193.

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta, das 13h às 22h

Serviços ao Usuário

Acesso à base de dados Saraiva Virtual e Pearson 
Virtual, Portal - CAPES, acesso à internet, orienta-
ção ao uso das bases de dados e pesquisas diver-
sas, empréstimo entre bibliotecas da Instituição e 
Multimídia, Sala de Leitura e estudo em Grupo e 
Sala de Leitura e estudo Individual.

Requisitos para Inscrição Comunidade:
Apresentação da Cédula de Identidade
1 (uma) foto 3 x 4 (recente)
Comprovante de residência.
Os alunos matriculados têm acesso ao cadastro 
da Biblioteca automaticamente.

AVISO: no ato da inscrição, o usuário receberá o Re-
gulamento da Biblioteca.



Banco de Empregos 

Serviço totalmente gratuito, implantado em 1995 
com o objetivo de promover o intercâmbio entre 
empresas e os estudantes dos cursos de gradua-
ção oferecidos pelo Centro Universitário Central 
Paulista, este programa tem por finalidade criar 
oportunidades de estágio e empregos aos alu-
nos, inserindo-os no mercado de trabalho, per-
mitindo que o estudante aplique seus conheci-
mentos teóricos através da vivência em situações 
reais do exercício da futura profissão.

Estacionamento

A UNICEP não se responsabiliza pela segurança 
dos veículos estacionados nos pátios internos do 
Campus.

Proibição de fumar

Não é permitido fumar nas salas de aulas, bem 
como em ambientes fechados. 



Informações Financeiras e Progra-
mas de Apoio Financeiro ao Aluno

FIES  

Programa do Ministério da Educação - MEC
Destinado a financiar a graduação no Ensino Su-
perior de estudantes que não têm condições de 
arcar com os custos de sua formação e estejam 
regularmente matriculados em instituições par-
ticulares cadastradas no Programa e com avalia-
ção positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 
Informações: 
www.mec.gov.br

PROUNI  

O Programa Universidade para Todos possibilita 
o acesso de milhares de jovens de baixa renda à 
educação superior. Tem como finalidade a con-
cessão de bolsas de estudo integrais e parciais a 
estudantes de cursos de graduação e sequenciais 
de formação específica, em instituições privadas 
de educação superior. 
Informações: 
www.mec.gov.br

CEBRADE

O programa visa à concessão, pelas IES, do be-



nefício da postergação de pagamento da men-
salidade, para ressarcimento após a conclusão, 
com até um ano de carência e no mesmo prazo 
do benefício usufruído. 
Informações: 
www.cebrade.org.br

ESCOLA DA FAMÍLIA 

Programa do Governo do Estado de São Paulo, 
que concede bolsa integral a alunos matricula-
dos nas IES em troca de trabalho nas escolas es-
taduais e municipais aos finais de semana. 
Informações:
www.escoladafamilia.sp.gov.br

DESCONTO PARA IRMÃOS 

Desconto concedido a alunos com um ou mais 
irmãos matriculados na Instituição, desde que o 
pagamento da mensalidade seja efetuado até a 
data do vencimento.

Monitoria

No início de cada semestre letivo será divulgado 
um edital com as regras do processo seletivo. A 
seleção será através de uma prova elaborada por 



professor da área. O aluno com o melhor aprovei-
tamento na prova, e que corresponda às condi-
ções exigidas no edital, será selecionado para ser 
monitor na disciplina durante o semestre letivo. 

Estágio interno

Sob coordenação do Banco de Empregos
Seleção de alunos para desenvolver atividade in-
terna em determinadas horas do dia. O aluno 
tem oportunidade de desenvolver habilidades e 
obter desconto de mensalidade em sua área de 
formação.

CENIP 

Centro Integrado de Pesquisa

O Centro Integrado de Pesquisa - CENIP - da UNI-
CEP, em funcionamento desde 1995, é o órgão 
responsável por todas as atividades de pesquisa, 
publicações e eventos científicos.
O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP 
mantém atividades de ensino, incentivo à inicia-
ção científica e extensão. Todos os anos organi-
za o Congresso de Iniciação Científica. Muitas 
pesquisas, principalmente as da área de Ciências 
da Saúde, mesclam-se com as atividades de ex-



tensão e de estágio curricular promovidas pela 
UNICEP em suas comunidades local e regional. 
A UNICEP também publica a Revista Multiciên-
cia, que é uma publicação científica voltada para 
a difusão de conhecimento na forma de artigos 
originais. A Revista Multiciência tem se aprimo-
rado ao longo das várias edições e hoje já é inde-
xada e classificada pelo sistema Qualis da Capes, 
tendo obtido a classificação Qualis B5.

NAC
Núcleo de Avaliação Continuada

Por estar sempre atenta e buscando constantes 
melhorias de suas instalações físicas, estrutura 
pedagógica e para atender as necessidades de 
seus professores e alunos, a UNICEP implantou o 
Núcleo de Avaliação Continuada (NAC), respon-
sável pela tabulação, análise e elaboração de re-
latórios das avaliações internas da instituição.
Dentre as várias pesquisas realizadas por esse nú-
cleo, destaca-se a Avaliação Docente, realizada 
semestralmente por meio da aplicação de ques-
tionários em sala de aula. Os dados são analisa-
dos por uma equipe de estatísticos que elabora 
tabelas e relatórios cuja finalidade é a melhoria 
da qualidade de ensino. O questionário e os mé-
todos de análise estatísticas são constantemente 
estudados para o aprimoramento das pesquisas.
Neste processo, é muito importante que o alu-



no esteja consciente de que a avaliação dos pro-
fessores é um instrumento que visa aprimorar a 
prática docente, essa avaliação é uma forma de 
encaminhar soluções a Instituição, buscando me-
lhor qualificar o corpo docente como um todo, 
corrigindo deficiências e fragilidades apontadas 
pelos alunos.

NAP 
Núcleo de Apoio Pedagógico

O NAP - Núcleo de Apoio Pedagógico a Docen-
tes e Discentes -  tem como principais objetivos:

a) oferecer aos docentes apoio didático-pedagó-
gico permanente e momentos de formação con-
tinuada em serviço, sob a forma de palestras, 
cursos, grupos de estudos e outras estratégias, 
para a melhoria da qualidade do ensino;

b) oferecer aos alunos mecanismos de melhoria 
do processo de aprendizagem, através da orga-
nização do Programa de Monitorias de Ensino, 
de cursos de revisão de conteúdos básicos, da 
assessoria psicopedagógica e da orientação vo-
cacional.



CPA 
Comissão Própria de Avaliação

A Comissão Própria de Avaliação-CPA tem como 
incumbência a condução dos processos de ava-
liação internos da Instituição. Também colabo-
ra com o planejamento e acompanhamento das 
avaliações externas da UNICEP, realizados por es-
pecialistas indicados pelo Ministério e com siste-
matização e prestação de informações solicitadas 
pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(INEP). Essa comissão integra uma das dimen-
sões consideradas no SINAES-Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino Superior - proposto pelo 
Ministério da Educação em abril de 2004.
A CPA é composta por alunos, professores e 
funcionários da UNICEP e conta com um inte-
grante da comunidade externa. Nessa perspecti-
va, os processos avaliativos desencadeados por 
essa Comissão têm a representação efetiva dos 
discentes e, portanto, a participação dos estu-
dantes é fundamental para o aprimoramento da 
qualidade de nossos cursos e demais atividades 
educativas, científicas, culturais e artísticas.





Eventos Permanentes

CIC
Congresso de Iniciação Científica
Realizado desde 1996, o CIC visa a estimular os 
alunos, sob orientação de um ou mais professo-
res, a se inserirem no campo das pesquisas por 
meio da iniciação científica.

CONAPE 
Congresso Nacional de Pesquisadores
Realizado desde 1997, permite que os professo-
res da instituição apresentem as diversas pesqui-
sas que desenvolvem nos laboratórios e clínicas.

Pró-Saúde

Com a participação dos cursos das área de saúde 
e biológicas (Biomedicina, Ciências Biológicas, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisiote-
rapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutri-
ção e Psicologia), as atividades do programa têm 
por objetivo viabilizar e estimular o relaciona-
mento dos estudantes e docentes com diferen-
tes setores da sociedade, permitindo um diálo-
go com diversos segmentos sociais, propiciando 
o conhecimento da realidade, a descoberta e a 
experimentação de alternativas de solução e en-
caminhamento de problemas. Durante o evento 



Pró-Saúde, são realizados testes de glicemia, co-
lesterol, tipagem sanguínea, aferição de pressão 
arterial, orientação nutricional, orientações de 
atividades físicas, são apresentados modelo de 
órgãos do corpo humano em tamanho natural, 
testes de avaliação pulmonar, participação nas 
campanhas de vacinação nacional e campanhas 
contra a dengue, contra o tabagismo, doação de 
sangue para hospitais da cidade e região, bem 
como verificação de compatibilidade para trans-
plante de medula óssea. Essas atividades desen-
volvem-se em locais pré-determinados, da cida-
de de São Carlos-SP e região: praças, shopping, 
escolas, centros comunitários, dentre outros lo-
cais de grande aglomeração de pessoas, prefe-
rencialmente população de baixa renda.

Corrida Unicep

A valorização do esporte sempre foi uma marca re-
gistrada da Unicep - São Carlos e, em 2006, teve iní-
cio o evento, com cerca de 300 participantes. Esse 
número triplicou nas últimas edições (2007 - 2019), 
mostrando, assim, o crescimento e o empenho de 
todos os envolvidos na corrida Unicep. Com isso, o 
evento já ganhou espaço no calendário nacional das 
equipes do Brasil e das pessoas da cidade e região



FERP 
Feira Regional das Profissões

Tem como objetivo auxiliar os alunos do ensino 
médio na escolha do seu futuro profissional. Na 
oportunidade, os visitantes vivenciam a prática 
dos cursos oferecidos pela UNICEP, visitam labo-
ratórios, fazem experimentos, realizam teste vo-
cacional, além de conhecerem a infraestrutura 
do campus e de seus departamentos. 

O Sol Nasceu pra todos

O Sol Nasceu para Todos – Uma Abordagem Mul-
tidisciplinar sobre as Pessoas com Deficiência e 
a Sociedade ao longo dos anos vem ganhando 
força de muitos profissionais que se preocupam 
com a questão da deficiência, de transformar o 
olhar das pessoas para o deficiente.

Clica

O Clica envolve profissionais da área educacio-
nal: educadores, estudantes, pesquisadores e a 
comunidade em torno de um clube – Clube de 
Literatura, Cinema e Artes da UNICEP! Que tem 
como interesse, o cultivo de um amplo repertó-
rio que oportunize aos estudantes, especialmen-



te sob a forma de “atividades complementares”, 
amplas possibilidades de desenvolvimento edu-
cacional e humano, além do prazer que um clu-
be deste gênero pode proporcionar a todos os 
participantes, assim como à comunidade.

Doações de sangue

Há anos a UNICEP realiza campanhas de doação 
de sangue com o Hemonúcleo de Jaú, vinculado 
ao Hospital Amaral Carvalho que atende milha-
res de pessoas, inclusive pacientes de São Carlos. 
O Hemonúcleo vem até a UNICEP duas vezes ao 
ano e arrecada bolsas de sangue para o hospital.

Selo de Instituição Socialmente 
Responsável – ABMES

O Selo Instituição Socialmente Responsável é con-
ferido todo ano pela Associação Brasileira de Man-
tenedoras de Ensino Superior (ABMES). A marca 
certifica que a IES participou da Campanha da Res-
ponsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 
com ações concretas de apoio à comunidade.
O Selo, que está disponível para a verificação no 
site da UNICEP,  é a garantia de que a IES é com-
prometida e faz a diferença na educação superior 
e na comunidade onde ela está inserida.





Sítio Experimental Universitário

Com 12 hectares, o sítio possui uma estru-
tura física formada por uma casa sede e por 
outras casas em ótimo estado de conservação 
e adaptadas em laboratórios para atender os 
cursos da instituição. Muitas aulas práticas 
são realizadas no local, que também serve 
como suporte para a realização dos experi-
mentos de trabalho de conclusão de curso, 
de iniciação científica e dias de campo. O 
Sítio ainda tem a disponibilidade de água 
para a irrigação com uma nascente e uma 
represa e, assim, o estudante tem possibili-
dade de experimentar um pouco do plantio, 
da colheita, da criação de gado, aves e suí-
nos, onde se desenvolverá: Bovinocultura de 
Corte e Leite, Equideo-cultura, Ovinocultura, 
Avicultura, Suino-cultura, Nutrição Animal 
e Reprodução Animal. Para quem gosta da 
agroindústria da cana-de-açúcar, o sítio pos-
sui até um Alambique, onde pode-se produ-
zir cachaça, com máquinas e implementos 
agrícolas que completam o cenário. O sítio 
universitário está localizado na SP 215, Km 
136, estrada São Carlos/ Descalvado.



Casa de Vegetação

A UNICEP ainda possui um local destinado a ex-
perimentos dentro da instituição. Na casa de 
vegetação os estudantes realizam estudos com 
diversas variedades de plantas, tais como, hor-
taliças, frutíferas, perenes, pancs etc.

Simpósios Integrados

Os alunos dos diversos cursos de graduação da 
Unicep têm, anualmente, a oportunidade de 
ampliarem os conhecimentos teóricos e práticos 
adquiridos em sala de aula e laboratórios com a 
realização dos Simpósios.

Programas de Extensão
Comunitária e Programas Especiais

Atividade desenvolvida desde 1995, que visa pro-
porcionar um maior contato entre o saber acadê-
mico e o saber popular, direcionando para refle-
xões sobre novas formas de pensar, sentir e agir.
Estes Programas são desenvolvidos dentro e fora 
do campus da UNICEP, contribuindo de forma 
eficaz para uma formação mais sólida, transfor-
mando os alunos em futuros profissionais, ap-
tos para enfrentar os desafios exigidos em todas 



as áreas de trabalho e beneficiando a popula-
ção com serviços gratuitos e de ótima qualida-
de. Também são realizados, nos mesmos moldes 
dos programas, diversos eventos (atividades de-
senvolvidas por um período pré-determinado) 
em parceria junto as empresas de São Carlos e 
região, bem como ONGs, entre outras; sempre 
procurando levar mais qualidade de vida para 
todos os participantes.

Alguns dos Programas de Extensão 

Ciências Contábeis 
NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – (orien-
tação contábil)

Administração
Empresa Júnior

Direito 
CEJUSC / NPJ (Orientação Jurídica)

Sistemas de Informação
Inclusão Digital –  atende crianças e adultos que 
não sabem utilizar o computador, tablet, celular, 
dentre outros. Anteriormente o programa era in-
titulado SACI – Serviço de Atendimento a Criança 
em Informática. E já foi 2º lugar no Prêmio Cida-
dania sem Fronteiras (dezembro/2008), iniciati-



va do SEMESP e Instituto da Cidadania Brasil.

Pedagogia
Brinquedoteca UNICEP

Biomedicina 
Biomedicina na comunidade

Educação Física
Atividade Física e Saúde

Nutrição
Atendimento Nutricional à Comunidade do 
Município de São Carlos e região (Clínica de 
Nutrição UNICEP)

Psicologia 
Atendimento agendado a toda à Comunidade 
(Clínica de Psicologia)

Fisioterapia
Atendimento nas mais diversas áreas da Fisio-
terapia, através de agendamentos na Clínica de 
Fisioterapia e diversas ações realizadas com a 
comunidade

Engenharia Civil
Programa de Atendimento Social do curso de 
Engenharia Civil - PAS-Civil

Odontologia
Atendimento agendado a toda  Comunidade 
(Clínica de Odontologia)



Medicina Veterinária
Hospital Veterinário Universitário 

Enade

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
O Enade tem o objetivo de aferir o rendimento 
dos alunos dos cursos de graduação em relação 
aos conteúdos programáticos, suas habilidades 
e competências.
Qual a importância do bom resultado do aluno 
no enade?   Sendo o resultado do exame pelo 
aluno um dos componentes do conceito que a 
instituição terá sobre o seu curso, esse resultado 
será relevante para o aluno, uma vez que será 
registrado em seu Certificado de Conclusão de 
Curso. Muitas empresas hoje se valem, entre ou-
tros dados curriculares, do conceito do ENADE 
na avaliação de seus candidatos

Pós-Graduação e Cursos de Extensão

A Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Exten-
são da UNICEP oferece cursos de Extensão Uni-
versitária e Pós-Graduação, MBA e Especializa-
ção desde 1985.
Os cursos de Extensão Universitária são os de curta 
duração, destinados aos alunos da graduação, aos 



ex-alunos e à comunidade em geral.
Os cursos de Pós-Graduação, amparados na Reso-
lução nº 01 de 8/6/2007 do Conselho Nacional de 
Educação, reconhecidos e válidos em todo o ter-
ritório nacional, têm, no mínimo, 360 horas e são 
destinados aos graduados nas diversas áreas do 
conhecimento.
Além das aulas presenciais, a pós-graduação ofe-
rece um sistema de aula moderno, que permite 
que aulas síncronas, ou seja, as aulas são transmi-
tidas por web conferência ao vivo, permitindo a 
interação com o docente em tempo real e valori-
zando o contato entre os participantes discentes, 
professores e coordenadores.  As aulas acontecem 
no período noturno as terças e quintas, e também 
são oferecidas turmas aos sábados. 
A Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Exten-
são da UNICEP disponibiliza seus cursos na Inter-
net, na página www.unicep.edu.br/posgradua-
cao. Também fornece as informações por meio 
do endereço eletrônico posgraduacao@unicep.
com.br, pessoalmente, ou, ainda, por telefone 
(16) 3362-2109. 
A Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Exten-
são da UNICEP está sob a responsabilidade da 
Profa. Dra. Luciana Helena Crnkovic, Doutora em 
Administração. 
A Secretaria dos Cursos de Pós-Graduação e de Ex-
tensão está localizada no Campus Miguel Petroni, 
na rua Miguel Petroni, 5111 - Bloco B8, sala 1, CEP 
13.563-470, São Carlos-SP.



Cursos de Especialização

• Farmácia Clínica – Cuidados Farmacêuticos 
com ênfase em prescrição
• Enfermagem de Urgência e Emergência 
(Atendimento Pré-Hospitalar)  
• Engenharia de Segurança do Trabalho
• Prescrição de Fitoterápicos, Suplementos Ali-
mentares e Dermocosméticos. 
• Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais
• Psicopedagogia: Ênfases Clínica e institucional
• Análise Existencial e Logoterapia Frankliana
• Inovação em Educação: Metodologias de En-
sino e Tecnologias. 

Cursos MBA – Gestão de Negócios
 
• Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria 
• Gestão de Negócios e Gerenciamento de Projetos
• Gestão de Negócios e qualidade 
• Gestão de Negócios e Estratégia Empresarial
• Gestão de Negócios e Pessoas
• Gestão de Negócios e Marketing 
• Gestão de Negócios e Supply Chain

Novos Cursos

• Gestão de Tributos 
• Medicina de Animais Silvestres e Pets não- 
convencionais



• Nutrição Materno-Infantil: da gestação à 
Adolescência
• Gestão de Manutenção de Aeronaves
• Psicologia Jurídica
• Saúde Mental
• Analises Clínicas e Laboratorial 
• Enfermagem em Terapia Intensiva

Acesse para mais informações sobre os cursos
 

 

Cursos de Extensão

A Extensão Universitária é a ação da Universida-
de junto à comunidade que possibilita o com-
partilhamento, de cursos livres. Esses cursos 
são complementos para o seu currículo e acom-
panham sempre as tendências do mercado.  
O nome de cursos de “extensão” se deve a fina-
lidade, são cursos que servem para ampliar o co-
nhecimento, desenvolver novas competências.  

Pra quem é direcionado
os cursos de extensão? 
Toda pessoa que concluiu o segundo grau 
pode fazer um curso de extensão. É uma va-

https://www.unicep.edu.br/pos-graduacao


liosa ferramenta para universitários e profis-
sionais que buscam uma oportunidade de de-
senvolver seus conhecimentos e melhorar seu 
currículo para aproveitar oportunidades e en-
trar num mercado cada vez mais competitivo.  

Por que fazer um
curso de extensão? 

É uma qualificação rápida que valori-
za seu currículo, nesse mercado de tra-
balho cada vez mais competitivo.  
Uma oportunidade de atualizar seus conhe-
cimentos com as demandas do mercado. 
Além disso, os universitários podem utilizar tais 
cursos para cumprirem a carga horária de cursos 
extracurriculares que precisam para a conclusão 
de suas graduações.

https://www.unicep.edu.br/extensao



